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ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και 
 
τα σωµατεία-µέλη µας, για τη συλλογή των διάφορων στοιχείων που 

κρίθηκαν αναγκαία για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

ίδιο κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας 
12-12-78)». 

358 

 
 ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία». 

366 

υ 
135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 

378 

ν 

η µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ». 

385 

ς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ». 

389 

 
µένων σε συµµόρφωση προς την 

9/ΕΟΚ». 

397 

πεικόνισης σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
399 

ά την εργασία σε 
 Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ». 

404 

όρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 

409 

ς στους 
 µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ». 

432 

 
την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

448 

 
Νοµοθετήµατα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

1.Π.∆. 1179/1980 «Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των 
εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρ

 357 

υπ΄αριθµ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/
(Φ.Ε.Κ. 302/Α/30-12-1980) 
2. Π.∆. 94/1987 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον
µεταλλικό µόλυβδο και τις
(Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987) 
3. Π.∆. 77/1993 «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση το
Π.∆. 307/1986 (
88/642/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993) 
4. Π.∆. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την 
εργασία τους σε συµµόρφωσ
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994) 
5. Π.∆. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την 
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση προ
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994) 
6. Π.∆. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο κυρίως για την
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζο
οδηγία του Συµβουλίου 90/26
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994) 
7. Π.∆. 398/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία µε οθόνες οπτικής α
Συµβουλίου 90/270/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994) 
8. Π.∆. 399/1994 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατ
συµµόρφωση µε την οδηγία του
(Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994) 
9.  Π.∆. 186/1995 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 
εργασία σε συµµ
93/88/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995) 
10. Π.∆. 16/1966 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγεία
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση
(Φ.Ε.Κ. 10/Α/18-1-1996) 
11. Π.∆. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά 
και 91/383/ΕΟΚ». 
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ν 

ία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ 

458 

ειας και της 
ν εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

460 

για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 467 

ηγίες του 
ι 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΟΚ και 

474 

ες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου 477 

 
από τους 

ία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
 (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

481 

ν 

 
/86 

ν που εκτίθενται σε ορισµένους 
 τη διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως 

485 

ς 

του 
ν εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 

). 

496 

 κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε 
υ 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συµµόρφωση µε την 

499 

(Φ.Ε.Κ. 11/Α/18-1-1980) 
12. Π.∆. 174/1997 «Τροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένω
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασ
και 93/88/ΕΟΚ’’ (97/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΟΚ».  
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997) 
13. Π.∆. 176/1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ασφάλ
υγείας κατά την εργασία τω
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997) 
14. Π.∆. 62/1998 «Μέτρα 
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998) 
15. Π.∆. 15/1999 Τροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των 
εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδ
Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ κα
π.δ. 174/97 (150/Α), σε 
97/65/ΕΟΚ της Επιτροπής.  
(Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-1999) 
16. Π.∆. 88/1999 «Ελάχιστ
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΟΚ». 
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) 
17. Π.∆. 89/1999 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας 
εργαζοµένους κατά την εργασ
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ»
95/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) 
18. Π.∆. 90/1999 Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακώ
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/ΕΟΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 307
«Προστασία της υγείας των εργαζοµένω
χηµικούς παράγοντες κατά
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α). 
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) 
19. Π.∆. 159/1999 Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση τη
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α) και 
π.δ. 70α/88«Προστασία τω
εργασία» (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (150/Α
(Φ.Ε.Κ. 157/Α/3-8-1999) 
20. Π.∆. 127/2000 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 
«Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
την οδηγία του Συµβουλίο
οδηγία 97/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 
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ς 
από τους 

υ 

ιήθηκε από µε το π.δ. 89/99 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε 
ία 95/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/13-5-

503 

τασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 506 

ση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των 
αι σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη 

520 

 της 
ς και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

ν σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK» 

522 

ση της 
αι 

ία 1999/92/ΕΚ της 16  ∆εκεµβρίου 1999 του 

525 

 
 
γία 

βουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
ίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/01-06-

534 

αφές 

 τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
ς έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συµµόρφωση µε 

538 

ια 
ρφωση µε την οδηγία 

ε συµµόρφωση µε την οδηγία 2004/34/ΕΚ του 

543 

ένων σε κινδύνους προερχόµενους από 
548 

(Φ.Ε.Κ. 111/Α/6-4-2000) 
21. Π.∆. 304/2000 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφέ
ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας 
εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία το
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994) όπως αυτό 
τροποπο
συµµόρφωση µε την οδηγ
1999). 
(ΦΕΚ 241/Α/3-11-2000) 
22. Π.∆. 338/2001 «Προσ
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες» 
(ΦΕΚ 227/Α/9-10-2001) 
23. Π.∆. 339/2001 Τροποποίη
εργαζοµένων που εκτίθεντ
διάρκεια της εργασίας τους». 
(ΦΕΚ 227/Α/9-10-2001) 
24. Π.∆. 41/2003 Τροποποίηση του π.δ. 176/97 «Mέτρα για την βελτίωση
ασφάλεια
γαλουχουσών εργαζοµένω
(150/A). 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
25. Π.∆. 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίω
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είν
δυνατόν ν α εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε 

ηςσυµµόρφωση µε την οδηγ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-01-2000). 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
26. Π.∆. 43/2003 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία
των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συν δέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδη
του Συµ
1999/38/ΕΚ του Συµβουλ
1999). 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
27. Π.∆. 155/2004 Τροποποίηση του π.δ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγρ
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία
89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπω
την οδηγία 2001/45/ΕΚ 
(ΦΕΚ 121/Α/05-07-2004) 
28. Π.∆. 76/2005 Τροποποίηση του π.δ. 88/99 «Ελάχιστες προδιαγραφές γ
την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµό
93/104/ΕΚ» (ΦΕΚ 94 Ά) σ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. 
(ΦΕΚ 117/Α/19-05-2005) 
29. Π.∆. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζοµ
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 
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ντο 

αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του 
 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

557 

ι 
ς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, 

ποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την 
δηγία 2006/15/ΕΚ». 

572 

πίλογος                   575 

 

(ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006)557 
30. Π.∆. 212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµία
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, όπως 
Συµβουλίου και την οδηγία
του Συµβουλίου». 
(ΦΕΚ 212/Α/09-10-2006) 
31. Π.∆. 162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθεντα
σε ορισµένους χηµικού
κατά τρο
ο
(ΦΕΚ ) 
 
Ε
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ΡΟΛΟΓΟΣ  

 

ουν την ασφάλεια και την υγεία 
των ερ

α

ινωνίας, αυξάνεται 
πολλαπ   

ό και η θωράκιση 
των χώ τ ελέγχου  τ

 υγιεινής και ασφάλειας, πολιτεία και 
να συµ

οµοθεσίας που αφορά σε θέµατα 
υγιεινή και ασφάλειας και που θεσπίζει µέτρα και όρια στα οποία πρέπει να 
υπακού

ν χηµικές ύλες 
, η ευα

ται σε επικίνδυνες συνθήκες προκειµένου να καλύψουν τις καταναλωτικές 
ανάγκε

µένων  που εκτίθενται στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες κατά 
τη διά

µ .

 και οι εξουσίες που απαιτούνται για να επιτελεστεί µε τον 
καλύτε

Π

 
Οι χηµικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία των 

διάφορων κλάδων της χηµικής βιοµηχανίας επηρεάζ
γαζοµένων στους χώρους εργασίας και είναι υπεύθυνες για τις επαγγελµατικές 

ασθένειες που εµφανίζονται στους κλάδους υτούς.  
Παράλληλα µε τη συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή και χρήση χηµικών ουσιών 

στη βιοµηχανία, λόγω των αναγκών της σύγχρονης κο
λασιαστικά η εµφάνιση των προβληµάτων υγείας  στους εργαζόµενους που 

εκτίθενται στις ουσίες αυτές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Καθίσταται, έτσι, πιο επιτακτική η ανάγκη ενασχόλησης όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων (εργοδότες-εργαζόµενοι-πολιτεία) µε τους κινδύνους που 
υπάρχουν στους χώρους εργασίας, εκεί όπου χρησιµοποιούνται τέτοιες επικίνδυνες 
ουσίες, ώστε να γίνει εφικτή η απόκτηση γνώσεων για το κάθε υλικ

ρων αυτών µέσω ης λήψης µέτρων πρόληψης,  και προστασίας ων 
εργαζοµένων, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική διεθνή εµπειρία.  

Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλία µε στόχο να ενηµερώσουµε, να 
ευαισθητοποιήσουµε τους κοινωνικούς φορείς, εργοδότες, εργαζοµένους, τεχνικούς 
ασφάλειας, γιατρούς εργασίας, µέλη επιτροπών

βάλλουµε στην κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται  
όσοι απασχολούνται στις χηµικές βιοµηχανίες. 

Σκοπός µας είναι η παροχή όσο το δυνατόν ολοκληρωµένης πληροφόρησης 
για τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόµενοι από την έκθεση τους σε 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες και για το πλέγµα της ν

ς 
ουν οι συνθήκες στους εργασιακούς χώρους. 
 
Είναι πράγµατι σχήµα οξύµωρο, την ώρα που υπάρχει αυξανόµενη ευαισθησία 

και ανάπτυξη των κινηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη µόλυνση 
που επιφέρουν οι βιοµηχανικές µονάδες που παράγουν ή χρησιµοποιού

ισθησία για την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα  που απασχολείται 
στους χώρους αυτούς να υποβαθµίζεται περνώντας σε δεύτερο πλάνο. 

Η κοινωνία µας έχει ηθική υποχρέωση να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο τρόπο 
στα προβλήµατα και να καλυτερεύσει τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που 
εργάζον

ς της σύγχρονης κοινωνίας, βλάπτοντας την υγεία τους εκτιθέµενοι σε χηµικές 
ουσίες. 

Η πολιτεία πρέπει να δώσει έµφαση στην πρόληψη των προβληµάτων υγείας 
για το σύνολο των εργαζο

ρκεια της εργασίας τους, στην ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας και των 
ελεγκτικών µηχανισ ών  

Είναι απαραίτητο να παρασχεθούν στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας όλα τα 
αναγκαία εφόδια, οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι, το κατάλληλα εκπαιδευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό

ρο δυνατό τρόπο το έργο της παρακολούθησης και ελέγχου των χηµικών 
βιοµηχανικών µονάδων. 
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στήσει 
την αξι

ς των ουσιών και τον 
τρόπο λ  τ

αι περιλαµβάνει τους ακόλουθους κύριους άξονες: 

ανθεκτικές, ορµονικές διαταραχές). 

 (εισαγωγή, παραγωγή, µεταποίηση) στις οποίες 
ανήκει  υποχρέωση απόκτησης γνώσεων, πληροφοριών και δεδοµένων για τους 
κινδύνο

 και γιατρών εργασίας έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την 
επιχείρηση και συχνά αποφεύγεται η επιβολή απαραίτητων µέτρων επειδή θεωρούνται 
κοστοβόρα

νους που ελλοχεύουν αλλά και µε τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, παραµένουν σκόπιµα η όχι στο σκοτάδι µε 

 

ε και σας παρουσιάζουµε το εγχειρίδιο «Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες 
την Εγχώρια Χηµική Βιοµηχανία (Οδηγίες & ∆εδοµένα Ασφαλείας)-Εθνική 
Νοµοθε

 Το σώµα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί για να αναδειχθεί ο 
ρόλος του ως κατεξοχήν ελεγκτικού οργάνου που θα µεριµνά για τις συνθήκες 
εργασίας, την ανθυγιεινότητα των χώρων εργασίας, την επικινδυνότητα των ουσιών 
που χρησιµοποιούνται ή παράγονται, τον έλεγχο και την βελτίωση των παραγωγικών 
διαδικασιών, την τήρηση των µέτρων ασφάλειας και την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Η 
ενίσχυση και ισχυροποίηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας θα αποκατα

οπιστία του σαν ελεγκτικός µηχανισµός των εργοδοτών  και στην κατεύθυνση 
της ελαχιστοποίησης των βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζοµένων. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύχθηκε το σύστηµα REACH και έχει σκοπό να 
προσφέρει περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τους κινδύνου

χειρισµού τους ,αλλά και να ε έγξει σε ένα βαθµό την «ποιότητα» ου 
παραγωγού  κ

-Επιτάχυνση της ταξινόµησης των ουσιών και καταχώρηση τους σε 
καταλόγους. 

-Αξιολόγηση των πραγµατικών κινδύνων των ουσιών και εφαρµογή άµεσων 
µέτρων µείωσης τους. 

-Έλεγχος ουσιών που προκαλούν µεγάλη ανησυχία λόγω των ιδιοτήτων τους 
(τοξικές, 

-Καθορισµός κριτηρίων ταξινόµησης των πολύ τοξικών και ανθεκτικών 
ουσιών. 

-Αντικατάσταση των πολύ επικίνδυνων ουσιών µε εναλλακτικές ασφαλέστερες 
ουσίες. 

-Ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια των προϊόντων από τις επιχειρήσεις σε 
όλη την κατασκευαστική αλυσίδα

η
υς από τις χηµικές ουσίες.  
 
Είναι γνωστό ότι στην χώρα µας οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτόν τον τοµέα είναι µικροµεσαίου µεγέθους για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και οι 
συνθήκες εργασίας απέχουν πολύ(αν όχι να χαρακτηριστούν τριτοκοσµικές) από τα 
ευρωπαϊκά δεδοµένα Πολλές φορές αγνοούνται και δεν εφαρµόζονται κανονισµοί, οι 
δε ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι επί της ουσίας ανύπαρκτοι .Οι πολύ θετικοί θεσµοί των 
τεχνικών ασφαλείας

. 
 
Οι εργαζόµενοι σχετικά µε τους κινδύ

ευθύνη και της εργοδοσίας και της Πολιτείας. 
 

Η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας µας και οι επιστηµονικοί συνεργάτες µας, 
δηµιουργήσαµ
σ

σία». 
 

Γίνεται µια πρώτη καταγραφή των χηµικών  υλών που υπάρχουν είτε σαν 
πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα η σε τελικά προϊόντα σε επιχειρήσεις τις  οποίες 
εκπροσωπούµε, προσδιορίζονται οι κίνδυνοι από τη χρήση των ουσιών αυτών, τα 
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εγάλο µέρος της νοµοθεσίας της σχετικής µε 
θέµατα στασίας της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τη χρήση και 
την έκθ

ή   η υ
ι ν   . 

τικά στην βελτίωση των ελλιπών, και σε αρκετές περιπτώσεις  
τριτοκοσµικών συνθηκών που επικρατούν δυστυχώς σε αρκετούς εργασιακούς 
χώρους

ξο και 
ντιεπιστηµονικό προσπαθούν κατά καιρούς να απορρίψουν διάφορες «επιτροπές»,µε 

εξαιρέσουν 

ται να λαµβάνονται, τη νοµοθεσία που αφορά 
υς κανονισµούς και τα όρια που πρέπει να εφαρµόζονται, ώστε να αποτελέσει 
χειρίδιο-εργαλείο στην εργασία µας. 

µέτρα προστασίας, τοξικολογικές και οικολογικές πληροφορίες, οδηγίες για την 
αποθήκευση, διάθεση, χειρισµό, απόρριψη, ανάφλεξη και πυρόσβεση των υλικών 
αυτών. Επίσης, περιλαµβάνει ένα µ

 προ
εση σε επικίνδυνες  ουσίες. 
 
Θέλουµε σαν οµοσπονδία, µέσω από αυτό το βιβλίο, να αναδείξουµε και να 

επικαιροποιήσουµε το θέµα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
συναδέλφων µας µε αφορµ  και την κατά καιρούς επανεξέτασ  το  θέµατος της 
υπαγωγής η όχ των επαγγελµάτω  τους  στα ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΝΑ Θέλουµε να 
ασχοληθούµε σχολαστικά και συστηµατικά µε αυτό για να συµβάλλουµε 
αποφασισ

. 
 
Είναι φανερό  ότι από αυτήν την εργασία προκύπτει και τεκµηριώνεται το 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ των επαγγελµάτων των κλάδων µας, το οποίο µε τρόπο παράδο
α
σκοπό να τα από τον κατάλογο των ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ. 
 
           Όλοι εµείς οι εργαζόµενοι, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να 
αγκαλιάσουµε τον οδηγό αυτόν, να τον διαβάσουµε, να ενηµερωθούµε για τα χηµικά  
που χρησιµοποιούνται στους χώρους εργασίας µας, για τους τρόπους σωστής χρήσης 
τους, τα µέτρα προστασίας που απαιτεί
το
εγ
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 1. Χηµικές ουσίες 

1.1 Γενικά 

Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη 
που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που 
οδηγούµε, τα σπίτια που ζούµε έχουν δηµιουργηθεί από χηµικές ουσίες. 
Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά αποτελούνται επίσης 

από χηµικές ουσίες. 
Οι περισσότερες από τις χηµικές ουσίες είναι φυσικά απαντώµενες και υπάρχουν 

στις τροφές, στον αέρα και το νερό. 
Πολλές όµως, µε τις οποίες ερχόµαστε σε επαφή καθηµερινά, έχουν παρασκευαστεί 

από τον άνθρωπο. Σε αυτές περιλαµβάνονται φάρµακα, καλλυντικά, καθαριστικά, 
χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον κ.λπ. 

1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 

Οι χηµικές ουσίες έπαιξαν και παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην ανθρώπινη 
ευηµερία και η µοντέρνα ευηµερούσα κοινωνία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς αυτές. 

Η συνολική παγκόσµια παραγωγή χηµικών ουσιών έχει αυξηθεί από 1 εκατοµµύριο 
τόνους το 1930 σε 400 εκατοµµύρια τόνους σήµερα. 

100.000 περίπου διαφορετικές χηµικές ουσίες έχουν καταγραφεί στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση Χηµικών Βιοµηχανιών είναι η µεγαλύτερη 
στον κόσµο. 

To 1998, η παγκόσµια χηµική παραγωγή υπολογίστηκε σε 1244 δισεκατοµµύρια 
ευρώ, από τα οποία το 31% ήταν η συµβολή της Ευρωπαϊκής χηµικής βιοµηχανίας, 
γεγονός το οποίο δηµιούργησε ένα εµπορικό πλεόνασµα 41 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Η Ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία απασχολεί άµεσα 1,7 εκατοµµύρια εργαζόµενους και 
πάνω από 3 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτήν. Επίσης υπάρχουν γύρω 
στις 36.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 96% του 
συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων και το 28% της χηµικής παραγωγής. 

Η τεράστια αυτή αύξηση και παραγωγή χηµικών ουσιών, αύξησε πολλαπλασιαστικά  
την εµφάνιση προβληµάτων υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αυτές, γιατί 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες υπάρχουν στους περισσότερους χώρους εργασίας και εκτός 
χηµικής βιοµηχανίας. Ο αµίαντος στα κτίρια, οι διαλύτες στη µεταλλουργική 
βιοµηχανία, τα καυσαέρια στα συνεργεία και τα παρασιτοκτόνα στο γεωργικό τοµέα, 
παρουσιάζουν όλα µία ευρεία ποικιλία απειλών για την ανθρώπινη υγεία. 

 



 

 

 

 
 
 
  
 

 
  
 

Λόγω του τεράστιου φάσµατος του προβλήµατος, στατιστικές για τις επικίνδυνες 
χηµικές σίες κ
 

τικής υγείας 
ι για

γγελµατικών δερµατικών ασθενειών 
εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 600 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια 3 εκατοµµυρίων ηµερών εργασίας.. Οι δερµατικές ασθένειες πλήττουν 
σχεδόν όλους τους βιοµηχανικούς και επιχειρηµατικούς τοµείς και αναγκάζουν 
πολλούς εργαζόµενους να αλλάξουν εργασία. Επίσης εκτιµάται ότι το 5-10% επί 

 ου  είναι δύσκολο να βρεθούν, γνωρίζουµε όµως τα παρα άτω: 

• Περίπου 32 εκατοµµύρια εργαζόµενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση -σχεδόν το 
ένα τέταρτο του συνολικού αριθµού εργαζοµένων!- εκτίθενται σε καρκινογόνους 
παράγοντες. 
• 16% των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν ότι χειρίζονται 
επικίνδυνες ουσίες και το 22% των εργαζοµένων αναφέρει ότι εισπνέει ατµούς, 
καπνούς, σκόνες τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο του συνολικού χρόνου 
εργασίας τους. 
• Οι επικίνδυνες ουσίες ευθύνονται σε σηµαντικό βαθµό για τα 350 
εκατοµµύρια εργασίµων ηµερών που χάνονται λόγω κακής επαγγελµα
κα  την εµφάνιση επαγγελµατικών ασθενειών σε 7 εκατοµµύρια ανθρώπους.. Οι 
δερµατικές παθήσεις και το άσθµα είναι οι σηµαντικότερες επαγγελµατικές 
ασθένειες στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν σε µακρά 
απουσία από την εργασία. To κόστος των επα
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του
• Όσον αφ δεδοµένα δείχνουν ότι δεν είναι 
γνωστή η έκταση του προβλήµατος αλλά σχετική µελέτη αναφέρει ότι πάνω από 1,2 
εκατοµµύρια εργαζόµενοι εκτίθενται σε αµίαντο στην ΕΕ, από τους οποίους οι µισοί 

 τοµέα. 

 συνόλου των περιστατικών άσθµατος σχετίζονται µε την εργασία. 
ορά τον αµίαντο, τα ευρωπαϊκά 

απασχολούνται στον κατασκευαστικό

2.   Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο           
εργασιακό περιβάλλον 

 

2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 

Ανάλογα µε τη φυσική τους κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον οι χηµικές ουσίες 
µπορεί να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
• Αέρια (gases) 
• Ατµοί (vapours) 
• Σκόνες (dusts) 
• Ίνες (fibres) 
• Καπνοί (fumes) 
• Καπνοί (smokes) 
• Οµίχλες (mists) 
• Υγρά (liquids) 

Αέρια: Είναι χηµικές ουσίες, οι οποίες βρίσκονται στην αέρια µορφή σε θερµοκρασία 
25°C και βαροµετρική πίεση 760 mmHg. (π.χ. µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αµµωνία κ.λπ.) 
Τα αέρια µπορεί να υγροποιηθούν µε πτώση της θερµοκρασίας, αύξηση της πίεσης ή 
συνδυασµό και των δύο. 

Ατµοί: Είναι η αέρια κατάσταση χηµικών ουσιών, οι οποίες σε πίεση 760 mmHg και 
θερµοκρασία 25°C βρίσκονται σε υγρή µορφή. Οι χηµικές ουσίες που βρίσκονται σε υγρή 
µορφή φυσιολογικά έχουν µια αναλογία των µορίων τους στην αέρια κατάσταση. 
Αυτή η αναλογία µπορεί να αυξηθεί µέχρι την πλήρη µετατροπή στην αέρια φάση-ατµό, µε 
αύξηση της θερµοκρασίας, ελάττωση της πίεσης ή µε συνδυασµό και των δύο. 
Εποµένως, ατµοί είναι αέρια που βρίσκονται πολύ κοντά στο σηµείο συµπύκνωσης π.χ. 
ατµοί διαλυτών (βενζολίου, τριχλωροαιθανίου, αιθανόλης κ.λπ.). 
 
Σκόνες: Οι σκόνες είναι στερεά σωµατίδια διασκορπισµένα στον αέρα. Τα µατίδια σω
αυτά παράγονται από µεγάλες µάζες ίδιου υλικού µε µια φυσική διαδικασία διάσπασης 
όπως άλεση, σύνθλιψη, τρίψιµο. Οι σκόνες είναι διακριτά σωµατίδια που κατακάθονται µε 
την επίδραση της βαρύτητας µε στα ερή τα τητα, η οποία είναι ανάλογη της πυ ότητας  θ χύ κν
και αντιστρόφω  ανάλογη της επιφάνειάς τους. Η αεροδυναµική διάµετροςς  των 
σωµατιδίων της σκόνης κυµαίνεται από 100 µέχρι και κάτω από 1µm. Σωµατίδια µε 
διάµετρο µεγαλύτερη από 25 µm δεν παραµένουν στον αέρα για µεγάλο διάστηµα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ενδιαφέρον από επαγγελµατική υγιεινή παρουσιάζουν τα 
σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 10 µm γιατί τα σωµατίδια µε διάµετρο µεγαλύτερη 
από 10µm παραµένουν σχεδόν όλα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα. 
Παραδείγµατα σκόνης: σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, σκόνη άνθρακα, 
σκόνη αλεύρου, σκόνη βάµβακος κ.λπ. 
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Ίνες: Οι ίνες αποτελούν µια ειδική κατηγορία σκόνης µε ιδιαίτερα φυσικά 
χαρακτηριστικά. Ως ίνες χαρακτηρίζονται σωµατίδια που έχουν αναλογία µήκους προς 
πλάτος µεγαλύτερη από 3:1, Στις περισσότερες περιπτώσεις η µέτρηση ινών στον αέρα 
απαιτεί µεθοδολογία διαφορετική από αυτή που απαιτείται για τη σκόνη. 
Παραδείγµατα ινών: ίνες αµιάντου, ίνες υαλοβάµβακα, ορυκτές ίνες κ.λπ. 

Καπνοί (fumes): Καπνοί είναι πολύ µικρά στερεά σωµατίδια αεροδυναµικής διαµέτρου 
µικρότερης από 1 µm. 
Οι καπνοί αυτοί προέρχονται από στερεά (µέταλλα συνήθως) που θερµαίνονται σε υψηλές 
θερµοκρασίες, ώστε να υγροποιούνται και εποµένως να έχουν υψηλή τάση ατµών στη θερµή 
επιφάνεια του υγρού, άρα να εξατµίζονται. Η εξάτµιση αυτή συνοδεύεται από άµεση 
συµπύκνωση των ατµών µε σχηµατισµό σωµατιδίων σε πολύ λεπτό διαµερισµό. 
Ο σχηµατισµός αυτός συνήθως συνοδεύεται από οξείδωση, οπότε τελικά εµφανίζονται 
στα σωµατίδια οι οξειδωµένες µορφές (οξείδια µετάλλων). 
Παραδείγµατα καπνών: οξείδια µολύβδου, οξείδια ψευδαργύρου. Οι καπνοί έχουν την 
τάση να συσσωµατώνονται και να δηµιουργούν µεγαλύτερα και λιγότερα επικίνδυνα 
σωµατίδια. Οι καπνοί είναι περισσότερο επικίνδυνοι τη στιγµή που σχηµατίζονται. 

Καπνοί (smokes): Καπνοί είναι όρος για σωµατίδια που παράγονται από ατελή καύση 
υλικών που περιέχουν άνθρακα όπως ξύλο, κάρβουνο κ.λπ. 

Οµίχλες: Οµίχλες είναι αεροµεταφερόµενα σταγονίδια χηµικών ουσιών που βρίσκονται 
στην υγρή φάση σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Οµίχλες σχηµατίζονται από συµπύκνωση 
ατµών  ψεκασµό υγρώ  (π.χ οµίχλη χρωµικού οξέος πάνω από δεξαµενή επιχρωµίωσης. ή ν . 
Οµίχλη λαδιών κοπής σε διαδικασίες διαµόρφωσης µεταλλικών αντικειµένων). 

Υγρά: Υγρά είναι χηµικές ουσίες που βρίσκονται στην υγρή µορφή σε θερµοκρασία 25°C 
και πίεση 760 mmHg. Παραδείγµατα υγρών: διαλύτες (τολουόλιο, τριχλωροαιθάνιο), 
εντοµοκτόνα κ.λπ. 

Αν τα σωµατίδια στερεά ή υγρά είναι αρκετά µικρά τότε µπορούν να φτάσουν 
στους νεύµονες µε την εισπνοή και καλούνται «αναπνεύσιµα» σωµατίδια. Τα π
«αναπν ιµα» σωµατίδια έχουν «αεροδυναµική διάµετρο» σε γενικές γραµµές µικρότερη εύσ
από 10µ  και δεν είναι ορατά µε γυµνό οφθαλµό. ιη

Μεγαλύτερα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο 10 µε 100µιη µπορούν να 
εισπνευσθούν αλλά παγιδεύονται συνήθως στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα. 
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2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 

Στον επόµενο πίνακα δίνονται µερικά παραδείγµατα µ σιών και ορφών χηµικών ου
βιοµηχανιών ή παραγωγικών διαδικασιών όπου απαντώνται αυ υσίες. τές οι χηµικές ο
 
Μορφή Παράδειγµα Βιοµηχανία/ 

παραγωγική 
διαδικασία

Σκόνες που 
περιλαµβάνουν και 

Ίνες αµιάντου  

αστική 
 

ίνες 

Πυριτική σκόνη 

Σκόνη άνθρακα 

Σκόνη σιτηρών 

Κατασκευ
βιοµηχανία
Εξορυκτική 
βιοµηχανία 

Γεωργία 

Καπνοί (fumes) Καπνοί µετάλλων 

σης 

σιµο) 

ς 
Καπνοί συγκόλλη

Τήξη (λιώ
µετάλλων 

Συγκολλήσει

Χυτήρια 
Οµίχλες 

 

ύ 

 

Οµίχλες 
οξέων/αλκαλίων

Οµίχλη χρωµικο
οξέος σε 
επιχρωµιώσεις

Οµίχλη 
φυτοφαρµάκων 

Προκατεργασία 
µεταλλικών 
επιφανειών 

Επιµεταλλώσεις  

Αεροψεκασµοί 

 
Καπνοί (smokes) ό 

 
 µε κώκ 

οµηχανία Εκποµπή απ
φούρνους που
λειτουργούν

Μεταλλοβι
(χαλυβουργία) 

Ατµοί  ών 

ένοι 
νθρακες 

άσσο) 
λυτών 

 

Ατµοί διαλυτικ
χρωµάτων  

Τολουόλιο  

Χλωριωµ
υδρογονά

Βαφή µε ψεκασµό  

Αφαίρεση 
λιπαντικών (γρ
µε χρήση δια

Στεγνό καθάρισµα
Αέρια  του 

Χλώριο 

Υδρόθειο 

  

 
καυστικής σόδας 

Εργασίες σε 
υπονόµους 

Μονοξείδιο
άνθρακα  

Χαλυβουργία

Παρασκευή
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3.   Τι κάνει τις χηµικές ουσίες επικίνδυνες 

3.1 Γενικά 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορεί να κάνουν τις χηµικές ουσίες 
επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. 

 
Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
 

• Η οδός εισόδου στον ανθρώπινο οργανισµό. 
• Η ποσότητα ή η δόση της χηµικής ουσίας που εισέρχεται στον ανθρώπινο 

οργανισµό. 
• Η τοξικότητα της χηµικής ουσίας. 
• Ο τρόπος αποµάκρυνσής της από τον ανθρώπινο οργανισµό. 
• Βιολογικές µεταβλητές. 

3.1.1   Οδοί εισόδου στον ανθρώπινο οργανισµό 

Οι χηµικές ουσίες δεν είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία αν δεν έλθουν σε 
επαφή µε τον ανθρώπινο οργανισµό. Η εισπνοή αέρα που περιέχει επικίνδυνες χηµικές 
ουσίες είναι ο πιο κοινός τρόπος µε τον οποίο οι χηµικές ουσίες εισέρχονται στον 
ανθρώπινο οργανι µό. σ

Μερικές χηµικές ουσίες µπορούν να εισέλθουν διαµέσου του δέρµατος ή των 
οφθαλµών. 

Λιγότερο κοινός τρόπος εισόδου των επικίνδυνων χηµικών ουσιών του 
εργασιακού περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισµό είναι η είσοδος διαµέσου του 
πεπτικού συστήµατος µε την τροφή, το νερό ή το κάπνισµα. 
 



 
Οδοί εισόδου των χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό 

3.1.2 Ποσότητα ή δόση των χηµικών ουσιών που εισέρχονται στον ανθρώπινο 
οργανισµό 

Η ποσότητα ή η δόση µιας χηµικής ουσίας που εισέρχεται στον ανθρώπινο 
οργανισµό είναι πιθανόν ο πιο σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος προσδιορίζει αν µια 
χηµική ουσία είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. 
Η ποσότητα της χηµικής ουσίας, η οποία µπορεί να έχει επιπτώσεις (επιβλαβή ή τοξικά 
αποτελέσµατα) εξαρτάται από τη χηµική ουσία. Ακόµη και το νερό που ταξινοµείται στις µη 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες µπορεί να επιφέρει τοξικά αποτελέσµατα, αν ληφθεί σε πολύ 
µεγάλες ποσότητας χωρίς διακοπή. Υπάρχουν τέτοιες βιβλιογραφικές αναφορές για µικρά 
παιδιά και ψυχιατρικούς ασθενείς. 
Ο λόγος της αλλαγής του νερού από ακίνδυνη σε επικίνδυνη χηµική ουσία σχετίζεται 
ευθέως µε την ποσότητα που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό σε µια µόνο δόση. 
Αυτή η σχέση ισχύει για όλες τις χηµικές ουσίες, ανεξάρτητα από το αν είναι φυσικά 
απαντώµενες ή ανθρώπινα παρασκευάσµατα. 
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3.1.3 Τοξικότητα των χηµικών ουσιών 

Η τοξικότητα είναι µέτρο µέτρησης της δυνατότητας µιας χηµικής ουσίας να 
προκαλεί επιβλαβή ή τοξικά αποτέλεσµα στον ανθρώπινο οργανισµό. Χηµικές ουσίες 
που δεν είναι ισχυρά τοξικές απαιτούν µεγαλύτερες δόσεις για να προκαλέσουν 
επιβλαβή αποτελέσµατα. Για ισχυρά τοξικές χηµικές ουσίες απαιτούνται µόνο 
µικρές δόσεις. 

Υπάρχει τάση οι χηµικές ουσίες να θεωρούνται τοξικές ή όχι 
Αυτό είναι βολικό αλλά πρέπει να τονιστεί ότι αυτό δεν συνεπάγεται την 

παρουσία ή όχι µιας ιδιότητας και ότι κάθε χηµική ουσία έχει τοξικό αποτέλεσµα 
αν µια επαρκής δόση εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Βλέποντας το θέµα από µια άλλη άποψη, όλες οι χηµικές ουσίες µπορούν να 
προκαλέσουν τοξικά αποτελέσµατα (να είναι τοξικές). 

Είναι η ποσότητα ή η δόση που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό που 
καθορίζει το αν θα υπάρξουν τοξικά αποτελέσµατα. 

3.1.4 Αποµάκρυνση από τον ανθρώπινο οργανισµό 

Μερικές από τις χηµικές ουσίες του εργασιακού περιβάλλοντος που εισέρχονται 
στον ανθρώπινο οργανισµό αποβάλλονται αµετάβλητες (µε την ίδια µορφή). Άλλες 
µεταβολίζονται και τα προϊόντα µεταβολισµού (αποσύνθεσης) µπορεί να είναι 
περισσότερο ή λιγότερο τοξικά από τις ίδιες τις χηµικές ουσίες. 

Μερικές χηµικές ουσίες αποθηκεύονται προσωρινά σε όργανα του ανθρώπινου 
σώµατος και αποµακρύνονται σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

Τελικά οι περισσότερες χηµικές ουσίες και τα προϊόντα µεταβολισµού τους 
αποµακρύνονται ως άχρηστα µε τα ούρα, τα κόπρανα, τον ιδρώτα και τον εκπνεόµενο 
αέρα. 

Όµως υπάρχουν χηµικές ουσίες όπως ο γραφίτης ή η πυριτική σκόνη που 
εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου του αναπνευστικού συστήµατος, φθάνουν 
µέχρι τους πνεύµονες, παραµένουν εκεί για πολλά χρόνια δηµιουργώντας φλεγµονές και 
ποτέ δεν αποµακρύνονται εντελώς. 
Ισχύει όµως το παρακάτω σαν γενικός κανόνας: 

Μια χηµική ουσία θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη στο να προκαλέσει ασθένεια 
µετά την είσοδό της στον ανθρώπινο οργανισµό όταν: 

 
• ο ανθρώπινος οργανισµός µεταβολίζει τη χηµική ουσία σε λιγότερα 
τοξικά προϊόντα 
και/ή 
• όταν την αποµακρύνει γρήγορα µε τα ούρα, τα κόπρανα, τον ιδρώτα 
ή τον εκπνεόµενο αέρα. 



 22

 
3.1.5    Βιολογικές µεταβλητές 

∆ιάφορα χαρακτηριστικά του ατόµου που εκτίθενται σε χηµικές ουσίες µπορούν 
να επηρεάσουν το βαθµό και τη σοβαρότητα της τοξικής τους δράσης. Αυτά είναι η 
ηλικία, το φύλο, η ατοµική ευαισθησία κ.ά. 

3.2 Πως ο ανθρώπινος οργανισµός εκτίθεται σε ποσότητες 
χηµικών ουσιών ικανών να προκαλέσουν τοξικά αποτελέσµατα 

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι µέσω των οποίων µια χηµική ουσία µπορεί να εισέλθει 
στον ανθρώπινο οργανισµό και να προκαλέσει τοξικά αποτελέσµατα. 

> Αιφνίδια ή τυχαία έκθεση 
Η έκθεση για µια µόνο φορά σε µεγάλη ποσότητα µιας χηµικής ουσίας µπορεί να 
καταβάλλει τον ανθρώπινο οργανισµό. 
Στο εργασιακό περιβάλλον αυτό µπορεί να συµβεί από λάθος χειρισµό της χηµικής 
ουσίας ή όταν υπάρχει µια τυχαία διαρροή ή διαφυγή από βαλβίδα ή σωλήνες 
µεταφοράς της χηµικής ουσίας. 
Μπορεί επίσης να συµβεί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή καθαρισµού 
συσκευών οι οποίες περιέχουν χηµικές ουσίες (π.χ. δεξαµενές διαλυτών). 
Τα βλαπτικά αποτελέσµατα, τα οποία προκαλούνται από µια ξαφνική, υψηλή έκθεση 
καλούνται «οξείας τοξικότητας» αποτελέσµατα. Παρακάτω δίνονται µερικά 
παραδείγµατα «οξείας τοξικότητας»: 

• Εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατµών οξέος µπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
εγκαύµατα στο στόµα και τους αεραγωγούς που οδηγούν στους πνεύµονες. 

• Επαφή του δέρµατος µε µεγάλη ποσότητα µερικών οργανικών διαλυτών, οι 
οποίοι απορροφώνται διαµέσου του δέρµατος µπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία (ίλιγγο-
ζάλη και ναυτία). s Εισπνοή µεγάλης ποσότητας σκόνης µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό της αναπνευστικής οδού, ξηρότητα του λαιµού και βήχα. 

> Επαναλαµβανόµενες εκθέσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
Επαναλαµβανόµενες εκθέσεις για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µπορεί να επιτρέψουν την 
είσοδο στον ανθρώπινο οργανισµό µεγάλης ποσότητας µιας χηµικής ουσίας και να 
προκαλέσουν τοξικά αποτελέσµατα. Τα καθηµερινά επίπεδα έκθεσης µπορεί να είναι 
ελάχιστα και όχι ικανά να δηµιουργήσουν πρόβληµα, αλλά µπορούν να έχουν και 
χρόνια τοξικά αποτελέσµατα 
 
Παρακάτω δίνονται µερικά αποτελέσµατα επαναλαµβανόµενης έκθεσης. 

• Εισπνοή ατµών κάποιων οξέων (σε συγκέντρωση τέτοια που να µην 
εµφανίζονται άµεσα τοξικά αποτελέσµατα) για µεγάλη χρονική περίοδο, 
προκαλεί απώλεια του σµάλτου των δοντιών η οποία µπορεί να οδηγήσει 
σε εκτεταµένη σήψη.  

• Εισπνοή και απορρόφηση διαµέσου του δέρµατος µικρών ποσοτήτων 
µερικών οργανικών διαλυτών για µεγάλη χρονική περίοδο προκαλεί 
καταστροφή του νευρικού ιστού.  

• Επανειληµµένη έκθεση σε σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό διοξείδιο 
του πυριτίου προκαλεί ουλές στους πνεύµονες και αυτό οδηγεί σε 
σοβαρή µόνιµη βλάβη των πνευµόνων. 
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3.3 Τι είναι οξεία και τι χρόνια τοξικότητα 

Μερικές χηµικές ουσίες µπορεί να προκαλέσουν και οξεία και χρόνια 
τοξικότητα. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες έκθεσης. 

Οι δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία, που προκαλούνται από τις χηµικές 
ουσίες στις δύο µορφές τοξικότητας, µπορεί να είναι τελείως διαφορετικές. 

∆εν µπορούµε να προβλέψουµε τι θα προκαλέσει η χρόνια τοξικότητα µιας 
χηµικής ουσίας από τα αποτελέσµατα της οξείας τοξικότητας της ίδιας ουσίας και 
το αντίστροφο. 

> Οξεία τοξικότητα 
Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστά πολύ περισσότερα για την οξεία 

τοξικότητα µιας χηµικής ουσίας από ότι για τη χρόνια τοξικότητα. Η γνώση για 
την οξεία τοξικότητα συνήθως προέρχεται από µελέτες σε ζώα που εκτίθενται σε 
µεγάλες δόσεις της ουσίας. Η τυχαία υπερέκθεση, η υφιστάµενη διασπορά 
(διασκορπισµός) και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν συµπληρώσει την 
ανθρώπινη γνώση για την οξεία τοξικότητα των χηµικών ουσιών. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία από τις χηµικές ουσίες που προκαλούν οξεία 
τοξικότητα µπορεί να είναι παροδικές (όπως ερεθισµός του δέρµατος, αδιαθεσία ή 
ναυτία) ή µπορεί να είναι µόνιµες (τύφλωση, ουλές από κάψιµο που προκαλούν 
οξέα, κ.λπ.) 

Τα αποτελέσµατα οξείας τοξικότητας παρατηρούνται µέσα σε λίγα λεπτά ή 
ώρες µετά από την ξαφνική, υψηλή έκθεση σε µια χηµική ουσία. Όµως υπάρχουν και 
µερικές -λίγες- περιπτώσεις, όπου η µοναδική υψηλή έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
αποτελέσµατα που εµφανίζονται αργότερα. Για παράδειγµα, υψηλές εκθέσεις σε 
µερικά φυτοφάρµακα, µπορεί να µην οδηγούν σε εµφάνιση συµπτωµάτων για 
µερικές ηµέρες. 
  

> Χρόνια τοξικότητα 
 

Η µεγαλύτερη γνώση που έχουµε για την χρόνια τοξικότητα προέρχεται από 
µελέτες σε ζώα. Επίσης γνώση αποκτήθηκε από τη συστηµατική µελέτη οµάδων 
ανθρώπων που εκτίθενται επαγγελµατικά σε κάποια χηµική ουσία για πολλά 
χρόνια. 

Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι η χρόνια τοξικότητα από τις χηµικές ουσίες 
εµφανίζεται πολλά χρόνια µετά την πρώτη έκθεση και το αποτέλεσµα είναι 
συνήθως µια επαγγελµατική ασθένεια. 

Η ασθένεια συµβαίνει γιατί υπήρχε επανειληµµένη έκθεση για πολλά χρόνια. Οι 
ασθένειες που οφείλονται στη χρόνια τοξικότητα χηµικών ουσιών δεν φαίνεται 
να προκαλούνται από µοναδικές ξαφνικές υψηλές εκθέσεις. 

Η χρόνια τοξικότητα µπορεί να συµβεί µε ένα ή δύο κύριους τρόπους. Αυτό 
εξηγείται µε τα παρακάτω παραδείγµατα: 

To φθοριούχο νάτριο, σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις (περιεκτικότητα σε 
οδοντόκρεµα ή πόσιµο νερό) δεν προκαλεί επιπτώσεις στην υγεία ακόµη και µετά 
από πολλά χρόνια έκθεσης. 

Αντίθετα, σε αυτές τις χαµηλές συγκεντρώσεις τα αποτελέσµατα είναι 
ευεργετικά για τα δόντια. 
Όµως, αν αρκετά υψηλότερες συγκεντρώσεις φθοριούχου νατρίου εισέλθουν 

επανειληµµένα στον ανθρώπινο οργανισµό, τότε εναποτίθενται στα οστά. Κατ' 
αρχάς η εναπόθεση των φθοριούχων στα οστά, µπορεί να µην προκαλέσει 
προβλήµατα, αλλά µετά από µερικά χρόνια επανειληµµένης υψηλής έκθεσης, 
µπορεί να εµφανιστούν συµπτώµατα ασθένειας των οστών. 
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To κανονικό εξάνιο δεν εναποτίθεται ούτε συσσωρεύεται στον οργανισµό. 
Αποσυντίθεται στο συκώτι. Αλλά ένα από τα προϊόντα µεταβολισµού µπορεί να 
προσβάλει τα νευρικά κύτταρα των δακτύλων των χεριών και των ποδιών. Αυτό 
το είδος κυττάρων δεν αντικαθίσταται εύκολα. Με συνεχείς εκθέσεις για πολλά 
χρόνια, η καταστροφή των κυττάρων αυξάνει και τότε εµφανίζονται 
συµπτώµατα στα νεύρα των δαχτύλων των ποδιών και των χεριών. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι αποτέλεσµα της χρόνιας τοξικότητας, είναι η 
εµφάνιση καρκίνου. Επανειληµµένη έκθεση σε ορισµένες (καρκινογόνες) χηµικές 
ουσίες για πολλά χρόνια, µπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 

Συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εµφάνισαν καρκίνο µετά από µία και 
µοναδική έκθεση σε καρκινογόνα ουσία. 
Αν και δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι δεν εµφανίζεται καρκίνος µετά από µια 

και µοναδική έκθεση, όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι καρκίνος 
µπορεί να εµφανιστεί µετά από επαναλαµβανόµενες εκθέσεις για µεγάλη χρονική 
περίοδο. 

3.4 Ποια είναι η διαφορά τοξικότητας (toxicity) και κινδύνου 
(hazard) 

 

Υπάρχει η τάση να πιστεύεται ότι αν µόνο µικρές ποσότητες µιας χηµικής 
ουσίας απαιτούνται για να εµφανιστούν επιβλαβείς επιδράσεις ή τοξικά 
αποτελέσµατα τότε η χηµική ουσία είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτό δεν είναι απαραίτητα 
έτσι. 

Μια υψηλής τοξικότητας χηµική ουσία µπορεί να εµφανίζει µικρό κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία αν λαµβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις. Από την άλλη δε 
πλευρά είναι δυνατόν µια χηµική ουσία χαµηλής τοξικότητας να εµφανίσει υψηλό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία αν χρησιµοποιείται µε λάθος τρόπο ή χωρίς 
κατάλληλες προφυλάξεις. 

Η τοξικότητα είναι ένα µέτρο της δυνατότητας της ουσίας να προ-καλεί 
επιπτώσεις και αποτελεί ένα αµετάβλητο χαρακτηριστικό της. Ο κίνδυνος δεν είναι 
το ίδιο. Είναι ένα µεταβλητό χαρακτηριστικό της χηµικής ουσίας, είναι η πιθανότητα 
η χηµική ουσία να προκαλεί επιβλαβές ή τοξικό αποτέλεσµα δεδοµένης της 
τοξικότητάς της και της ποσότητας και του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιείται, 
αποθηκεύεται και χειρίζεται. Η τοξικότητα µιας χηµικής ουσίας δεν µπορεί να 
αλλάξει αλλά ο κίνδυνος που παρουσιάζει µπορεί να ελεγχθεί ή να 
ελαχιστοποιηθεί.

4. Πως οι χηµικές ουσίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό 

Χηµικές ουσίες που υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον δεν µπορούν να έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία των εργαζόµενων αν δεν εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό. 
Υπάρχουν τρεις κύριες οδοί διαµέσου των οποίων η είσοδος στον ανθρώπινο 

οργανισµό µπορεί να συµβεί: διαµέσου της αναπνευστικής οδού, της επαφής µε το 
δέρµα και της πεπτικής οδού. 

Οι περισσότεροι εργαζόµενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες στο 
εργασιακό περιβάλλον διαµέσου του αναπνευστικού συστήµατος. ∆ιαµέσου της 
επαφής µε το δέρµα εκτίθενται λιγότεροι εργαζόµενοι γιατί δεν χειρίζονται χηµικές 
ουσίες όλοι οι εργαζόµενοι σε έναν εργασιακό χώρο ούτε όλες οι χηµικές ουσίες 
εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου του δέρµατος. 
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Είσοδος των χηµικών ουσιών του εργασιακού χώρου διαµέσου του πεπτικού 
συστήµατος ή µέσω των οφθαλµών είναι λιγότερο κοινή. 
Οι χηµικές ουσίες ανεξάρτητα από την οδό εισόδου εισέρχονται στην κυκλοφορία του 
αίµατος και µπορεί να κατανεµηθούν οπουδήποτε στο ανθρώπινο σώµα. Έτσι 
µπορούν να προσβάλλουν και να δηµιουργήσουν επιπτώσεις σε διάφορα όργανα τα 
οποία βρίσκονται µακριά από το αρχικό σηµείο εισόδου. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσουν καταστροφή στο σηµείο εισόδου. 

4.1 Είσοδος διαµέσου του αναπνευστικού συστήµατος 

Χηµικές ουσίες µε µορφή σκόνης, ινών, ατµών, καπνών, οµιχλών και αερίων 
µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου του αναπνευστικού 
συστήµατος. Ο επιβαρυµένος µε χηµικές ουσίες αέρας του εργασιακού χώρου 
µπορεί να εισπνευστεί και διαµέσου του στόµατος και της µύτης και να φθάσει 
µέχρι τους πνεύµονες. Ένας µέσος άνθρωπος εισπνέει και εκπνέει γύρω στις 12 
φορές το λεπτό. Κάθε µια από τις δώδεκα εισπνοές εισάγει στον οργανισµό 500 
ml αέρα, που αντιστοιχεί σε 6 It αέρα το λεπτό. Εργαζόµενοι που εκτελούν 
σκληρές φυσικές εργασίες εισπνέουν περισσότερα από 6 It αέρα το λεπτό. Κατά τη 
διάρκεια µιας οκτάωρης εργασίας εισπνέονται από τον εργαζόµενο περισσότερο από 
2.800 It αέρα. Σε σκληρή επίπονη εργασία, ο εισπνεόµενος αέρας κατά τη διάρκεια 
οκτάωρης εργασίας ξεπερνά τα 10.000 lt. 

Ο αέρας που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου της µύτης, 
φιλτράρεται από τα τριχίδιά της και έτσι, τα µεγάλα στερεά σωµατίδια που 
υπάρχουν στον εισπνεόµενο αέρα συγκρατώνται και δεν προχωρούν παραπέρα. 
Μέσα στη µύτη υπάρχουν µικρά οστά και χόνδροι τα οποία κάνουν τον εισπνεόµενο 
αέρα να στροβιλίζεται. 
Αυτό το στριφογύρισµα του αέρα, προκαλεί την εναπόθεση µεγάλων σωµατιδίων στη 
µύτη και την παγίδευσή τους από την υγρασία της µεµβράνης (εσωτερικής 
βλέννας). 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι οδοί εισόδου του αέρα µέχρι τους 
πνεύµονες. Ο αέρας που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό από τη µύτη και το 
στόµα διέρχεται από το πίσω µέρος του λαιµού, από µια περιοχή που είναι γνωστή 
σαν φάρυγγας. Ο φάρυγγας είναι η είσοδος των αεραγωγών και διαιρείται σε δύο 
σωλήνες, ο ένας καλείται οισοφάγος και µεταφέρει την τροφή στο στοµάχι και ο 
άλλος, ο οποίος καλείται τραχεία, οδηγεί στους πνεύµονες. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

           Οδοί εισόδου του εισπνεόµενου αέρα µέχρι τους πνεύµονες 
 

   Ο εισπνεόµενος αέρας διέρχεται από την τραχεία η οποία διαιρείται σε δύο 
µεγάλους σωλήνες. Αυτοί οι σωλήνες είναι οι βρόγχοι, που γίνονται όλο και 
λεπτότεροι και διασκορπίζονται όπως τα κλαδιά ενός δέντρου. Τελικά οι λεπτότατοι 
σωλήνες, οι οποίοι καλούνται βρογχιόλια, καταλήγουν σε θύλακες αέρος µε λεπτά 
τοιχώµατα. 
Κάθε ένας από αυτούς τους θύλακες καλείται κυψελίδα και υπάρχουν δε µερικές 
χιλιάδες κυψελίδες σε κάθε πνεύµονα. Τα τοιχώµατα των κυψελίδων είναι πολύ 
λεπτά και φέρουν αιµοφόρα αγγεία (τριχοειδή). 
To διοξείδιο του άνθρακα από το ανθρώπινο σώµα, µεταφερόµενο στο αίµα µέσα 
στις φλέβες, µπορεί να εξέλθει µέσω των τοιχωµάτων των κυψελίδων και να γίνει 
µέρος του εκπνεόµενου αέρα. 
 
 

Μεγενθυµένη άποψη µιας κυψελίδας
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To οξυγόνο του εισπνεόµενου αέρα διαπερνά τα τοιχώµατα των κυψελίδων και 
εισέρχεται στο αίµα µέσα από τα τριχοειδή αιµοφόρα αγγεία. To οξυγόνο που 
έρχεται σε επαφή µε το αίµα µέσα στις φλέβες, διανέµεται σε ολόκληρο το σώµα. 

Οι ατµοί, τα αέρια και οι οµίχλες µπορούν να πλησιάσουν τις κυψελίδες των 
πνευµόνων και µπορούν επίσης να περάσουν στο αίµα και να διανεµηθούν στον 
ανθρώπινο οργανισµό. 

Μερικές φορές, η συγκέντρωση των χηµικών ουσιών που φθάνει στις κυψελίδες 
είναι µικρότερη από εκείνη του αέρα του εργασιακού χώρου. Αυτό συµβαίνει γιατί 
οι αεραγωγοί περιέχουν ένα στρώµα από κολλώδες πυκνό υγρό που καλείται βλέννα. 
Λεπτά τριχίδια -γνωστά ως βλεφαρίδες- στο εσωτερικό των αγωγών, µεταφέρουν 
συνέχεια αυτή τη βλέννα πάνω-κάτω στο πίσω µέρος του λαιµού. Σε µερικές περιπτώσεις 
ένα µέρος των αερίων, ατµών και οµιχλών µπορεί να διαλυθεί σε αυτή τη βλέννα πριν 
φτάσει στις κυψελίδες. 

Στερεά ορατά σωµατίδια που υπάρχουν στις σκόνες ή στους καπνούς που έχουν 
ξεφύγει από τους µηχανισµούς φιλτραρίσµατος της µύτης, µπορεί επίσης να 
παγιδευτούν από τη βλέννα. Η βλέννα παγιδεύεται µε τα µικροσκοπικά τριχίδια (cilia) 
µέχρι να πλησιάσει στο πίσω µέρος του λαιµού, από όπου ή αποβάλλεται διαµέσου του 
στόµατος ή καταπίνεται και περνά στο στοµάχι. Σε αυτή την περίπτωση, οι επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό, όπως µε τη µολυσµένη τροφή 
ή το ποτό. 
Τα πολύ µικρότερα σωµατίδια (τόσο µικρά ώστε να µην είναι ορατά δια γυµνού 

οφθαλµού) δεν µπορούν να παγιδευτούν από τη βλέννα στην τραχεία και τους 
βρόγχους. Μεταφέρονται µέσα από τα διάφορα κλαδιά των αεραγωγών και τελικά 
φθάνουν στις κυψελίδες. 
Τα στερεά σωµατίδια τα οποία δεν µπορούν να περάσουν µέσα από τα λεπτά 

τοιχώµατα των θυλάκων αέρα, µπορεί να εναποτεθούν και να παραµείνουν εκεί που 
βρίσκονται. Μερικά µπορεί να διαλυθούν, άλλα µπορεί να προσβληθούν και να 
καταστραφούν από τα κύτταρα του αµυντικού συστήµατος. Μερικά από αυτά τα 
σωµατίδια, αν υπάρχουν µόνο σε µικρές ποσότητες, µπορεί να µην εµφανίσουν 
κίνδυνο. 

Άλλοι τύποι σκόνης µπορεί να καταστρέψουν τα γύρω κυψελιδικά τοιχώµατα. Η 
καταστροφή µπορεί να είναι µόνιµη και να προκαλέσει εµφάνιση ουλών, γεγονός 
που τελικά επηρεάζει την ικανότητα των πνευµόνων να δίνουν οξυγόνο στην 
κυκλοφορία του αίµατος. 

Μερικά οξέα, αλκάλια και οργανικές χηµικές ουσίες όταν εισπνέονται σε 
αρκετά µεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσουν σοβαρό και ανεπανόρθωτο 
έγκαυµα (καταστροφή) σε στόµα, µύτη, τραχεία, βρόγχους και πνεύµονες. 

4.2 Είσοδος διαµέσου του δέρµατος 

Οι χηµικές ουσίες που µπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου 
του δέρµατος είναι σχεδόν όλες σε υγρή µορφή. 

Στερεές χηµικές ουσίες, αέρια και ατµοί γενικά δεν εισέρχονται στον ανθρώπινο 
οργανισµό διαµέσου του δέρµατος. Εισέρχονται µόνο αν πρώτα διαλυθούν στην υγρασία 
που υπάρχει στην επιφάνεια του δέρµατος. 

To δέρµα είναι η δεύτερη περισσότερο κοινή οδός, διαµέσου της οποίας οι 
χηµικές ουσίες που υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον, µπορεί να εισέλθουν στον 
ανθρώπινο οργανισµό. 

To δέρµα αποτελείται ουσιαστικά κατά βάση από δύο στρώµατα. Ένα λεπτό 
εξωτερικό στρώµα που καλείται επιδερµίδα και ένα πολύ λεπτότερο (υπόστρωµα) 
που καλείται δέρµα. 



Η επιδερµίδα αποτελείται από διάφορα στρώµατα, βαθµίδες διαµερισµάτων στενά 
συνδεδεµένων πακέτων κυττάρων, τα οποία σχηµατίζουν ένα εµπόδιο κατά των 
µολύνσεων, του νερού και µερικών χηµικών ουσιών. Αυτό το φράγµα είναι το 
εξωτερικό µέρος της επιδερµίδας και καλείται στρώµα κερατίνης. 

To στρώµα κερατίνης είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνο για την αντίσταση στην 
είσοδο του νερού στον ανθρώπινο οργανισµό. Μπορεί επίσης να ανθίσταται στην 
είσοδο των ασθενών οξέων, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσµατικό για οργανικούς 
διαλύτες και µερικές ανόργανες χηµικές ουσίες. To στρώµα της κερατίνης περιέχει 
λίπη και ουσίες που µοιάζουν µε λίπη τα οποία απορροφούν γρήγορα χηµικές ουσίες 
οι οποίες είναι διαλύτες για λίπη, λάδια και λιπαντικά. 
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Τα στρώµατα του δέρµατος που δείχνουν πως τα διαλύµατα των χηµικών 
ουσιών µπορούν να το διαπεράσουν και να εισέλθουν στο αίµα 
 
 

Οργανικές και αλκαλικές χηµικές ουσίες µπορούν να µαλακώσουν τα κύτταρα 
της κερατίνης και να περάσουν µέσα στο δέρµα, όπου µπορεί να εισέλθουν στις 
φλέβες και από εκεί στην κυκλοφορία του αίµατος. 

Περιοχές του σώµατος όπως οι βραχίονες, που µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
τριχωτοί, είναι πολύ εύκολα διαπερατοί από χηµικές ουσίες, καθώς αυτές µπορεί να 
εισέλθουν στους µικρούς αγωγούς που περιέχουν θύλακες τριχών. 
Οι χηµικές ουσίες µπορούν να εισέλθουν από σκασίµατα, γδαρσίµατα ή 
γρατζουνίσµατα του δέρµατος, εφόσον όλα αυτά βρίσκονται στο προστατευτικό 
στρώµα. Επαφή µε ορισµένες χηµικές ουσίες όπως απορρυπαντικά ή οργανικούς 
διαλύτες µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρµατος και σκάσιµο. 

Μπορεί επίσης να προκληθούν εξανθήµατα, έλκη ή ξεφλούδισµα του 
δέρµατος που εξασθενίζουν το προστατευτικό στρώµα του δέρµατος και επιτρέπουν 
στις χηµικές ουσίες να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό. 
Οι χηµικές ουσίες µπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ στο βαθµό µε τον οποίο 
διαπερνούν το δέρµα. 

Μερικοί διαλύτες όπως το τριχλωροαιθυλένιο και η ναφθαλίνη µπορούν να 
µαλακώσουν το στρώµα της κερατίνης αλλά δεν πιστεύεται ότι το διαπερνούν 
περαιτέρω, εκτός εάν υπάρχει παρατεταµένη επαφή. 

Από την άλλη πλευρά, χηµικές ουσίες όπως βενζόλιο, τετραχλωράνθρακας, 
διθειάνθρακας και µεθυλική αλκοόλη µπορούν γρήγορα (εύκολα) να περάσουν 
διαµέσου της επιδερµίδας και στη συνέχεια να εισέλθουν στην κυκλοφορία του 
αίµατος. 

Σε µερικές περιπτώσεις µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό 
από τυχαία έγχυση µέσω του δέρµατος. 
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Αυτό µπορεί να συµβεί σε περιβάλλον νοσοκοµείου ή σε βιοµηχανικές διατρητικές 
µηχανές ή διαδικασίες έγχυσης. 

Από τη στιγµή που θα εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίµατος, οι χηµικές 
ουσίες µπορεί να µεταφερθούν σε κάθε θέση ή όργανο του σώµατος όπου µπορεί 
να εκδηλώσουν τις επιδράσεις τους. 
Μερικές χηµικές ουσίες είναι τόσο διαβρωτικές για το δέρµα, που επιτρέπουν την 
είσοδο στις µολύνσεις ή σε άλλες χηµικές ουσίες. 

4.3 Είσοδος διαµέσου του πεπτικού συστήµατος 

Όλες οι µορφές των χηµικών ουσιών, (αέρια, ατµοί, οµίχλες, σκόνες, καπνοί, κ.λπ.) 
µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό διαµέσου του πεπτικού 
συστήµατος Οι χηµικές ουσίες µπορεί να εισέλθουν στο στοµάχι είτε µε την κατάποση 
µολυσµένης βλέννας η οποία έχει αποβληθεί από τους πνεύµονες ή τρώγοντας και 
πίνοντας µολυσµένες τροφές. 

To φαγητό και το ποτό πολύ συχνά επιβαρύνονται από την επαφή µε χέρια που 
δεν έχουν πλυθεί, γάντια ή ενδύµατα ή από την έκθεσή τους στο εργασιακό 
περιβάλλον. To φάγωµα των νυχιών και το κάπνισµα επίσης συµβάλλουν. Οι 
χηµικές ουσίες του εργασιακού χώρου όταν εισέλθουν στο στόµα περνούν διαµέσου 
του οισοφάγου στο στοµάχι. Η τροφή στο στοµάχι υφίσταται πέψη µε τη βοήθεια ενός 
ισχυρού οξέος που παράγεται στο στοµάχι. 

Μερικές χηµικές ουσίες όπως η αιθυλική αλκοόλη µπορεί να περάσουν από 
το στοµαχικό τοίχωµα και να εισέλθουν από εκεί στις φλέβες και στην κυκλοφορία 
του αίµατος. 

Οι περισσότερες χηµικές ουσίες, κινούνται από το στοµάχι µέσα σε ένα µακρύ, 
ελικοειδή σωλήνα-αγωγό που είναι γνωστός σαν λεπτό έντερο. 
To εσωτερικό του λεπτού εντέρου έχει πολλές εκατοντάδες µικροσκοπικές προβολές σαν 
λεπτά δάχτυλα που καλούνται λάχνες. Οι λάχνες έχουν πολύ λεπτά τοιχώµατα που είναι 
γεµάτα από λεπτά αιµοφόρα αγγεία. 

Αυτό επιτρέπει η τροφή που έχει υποστεί πέψη να περάσει από το λεπτό έντερο 
διαµέσου των τοιχωµάτων των λαχνών µέσα στις φλέβες. 
Η τροφή µεταφέρεται µε την κυκλοφορία του αίµατος στα µέρη του ανθρώπινου 
οργανισµού που την χρειάζονται. 

Μερικές χηµικές ουσίες που έχουν επιβαρύνει την τροφή ή τα ποτά µπορεί να 
περάσουν διαµέσου των λεπτών τοιχωµάτων των λαχνών και να εισέλθουν στην 
κυκλοφοριακού αίµατος µε αυτό τον τρόπο. Άλλες χηµικές ουσίες του εργασιακού 
περιβάλλοντος οι οποίες δεν είναι διαλυτές ή των οποίων οι βασικές µονάδες είναι πολύ 
µεγάλες για να περάσουν µέσα από τα τοιχώµατα των λαχνών, µπορεί να µείνουν στο 
έντερο και να αποβληθούν µε τα κόπρανα χωρίς να µπουν στην κυκλοφορία του 
αίµατος. 

Μερικά οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις µπορεί να προκαλέσουν σοβαρά 
εγκαύµατα και καταστροφή στο πεπτικό σύστηµα εάν καταποθούν σε µεγάλες 
συγκεντρώσεις.
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5.   Κίνδυνοι που έχουν σχέση µε την υγεία και την 
ασφάλεια 

5.1 Γενικά 

Για την εκτίµηση των κινδύνων που συνδέονται µε την ύπαρξη χηµικών ουσιών 
στους χώρους εργασίας, είναι σηµαντική η κατανόηση της σχέσης µεταξύ κινδύνου 
(hazard), έκθεσης (exposure) και επικινδυνότητας (risk). 

Κίνδυνος είναι η δυνατότητα µιας χηµικής ουσίας ή µιας παραγωγικής 
διαδικασίας να δηµιουργεί κίνδυνο ή να επιφέρει επιπτώσεις στην υγεία των 
εργαζοµένων. 

Επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα που υπάρχει, η χηµική ουσία να 
προκαλέσει βλάβη ή ασθένεια στους εργαζόµενους κάτω από ορισµένες ειδικές 
συνθήκες. 

Επιπτώσεις στην υγεία µπορούν να εµφανιστούν σε εργαζόµενους οι οποίοι 
πραγµατικά εκτίθενται σε ένα κίνδυνο. 

Η επικινδυνότητα συνήθως αυξάνει µε τη διάρκεια και τη συχνότητα της έκθεσης 
στη χηµική ουσία, τη συγκέντρωση και την τοξικότητα της χηµικής ουσίας. 

Η τοξικότητα αναφέρεται στην ικανότητα της χηµικής ουσίας να προ-καλεί 
ασθένεια ή βλάβη. Η εκτίµηση (ο υπολογισµός) της τοξικότητας λαµβάνει υπόψη 
την οδό έκθεσης και την πραγµατική συγκέντρωση της χηµικής ουσίας στον 
ανθρώπινο οργανισµό. 

Μερικές χηµικές ουσίες που απαντούν στους χώρους εργασίας µπορεί να 
απορροφηθούν διαµέσου του δέρµατος χωρίς να επιφέρουν αξιοσηµείωτες αλλαγές 
στο δέρµα, ενώ άλλες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική καταστροφή του 
δέρµατος. 

Η κατάποση ως µέσο εισόδου των χηµικών ουσιών που απαντούν στους χώρους 
εργασίας στον ανθρώπινο οργανισµό είναι περιορισµένης σπουδαιότητας για την 
επαγγελµατική έκθεση. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι δηµιουργούνται από µια 
χηµική ουσία εξαρτώνται άµεσα από τις συνθήκες χρησιµοποίησής της και 
διαφέρουν σηµαντικά. 

 
Για παράδειγµα, όταν µια χηµική ουσία µεταφέρεται απαιτούνται ιδιαίτερες 

προφυλάξεις και µέτρα για την αντιµετώπιση πιθανής πυρκαγιάς ή την 
αντιµετώπιση των κινδύνων που θα προέλθουν από µια διαρροή. Όταν η ίδια 
χηµική ουσία χρησιµοποιείται σε µια παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της έκθεσης των εργαζοµένων σε αυτή την 
ουσία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Εποµένως, η προσπάθεια για την ταξινόµηση των κινδύνων απαιτεί πολύπλοκη 
θεώρηση του θέµατος. 

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) No 
378/94 (ΦΕΚ 705/Β/94) και No 265/2002 (ΦΕΚ 1214/200) «περί ταξινόµησης, 
συσκευασίας και επισήµανσης επικίνδυνων χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων 
αντίστοιχα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε εναρµόνιση προς τις οδηγίες 
67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, οι κίνδυνοι από τις χηµικές ουσίες είναι: 
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•   Κίνδυνοι που προέρχονται από τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες των ουσιών 

 

 
 
                Πυρκαγιά                                        Έκρηξη 
 
 
•   Κίνδυνοι από την επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό 
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•   Κίνδυνοι για το περιβάλλον 

 

5.1.1   Ταξινόµηση χηµικών ουσιών ανάλογα µε τις ιδιότητές τους 

Ανάλογα µε τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες οι χηµικές ουσίες 
ταξινοµούνται σε: 
• Εύφλεκτες ουσίες 
• Πολύ εύφλεκτες ουσίες 
• Εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες 
• Εκρηκτικές ουσίες 
• Οξειδωτικές ουσίες 

Εύφλεκτες ουσίες: υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα µε πολύ χαµηλό σηµείο 
ανάφλεξης. 

Πολύ εύφλεκτες ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα: 

 που µπορεί να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε 
κανονική θερµοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας ή  

ολα µετά από  σε στερεά κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν εύκ
σύντοµη επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να φλέγονται ή 
να καίγονται µετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης ή 

 ηλό σηµείο ανάφλεξης ή σε υγρή κατάσταση, µε πολύ χαµ

 που σε επαφή µε το νερό ή µε υγρό αέρα εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα 
αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. 

 



 
 
 

Εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα µε εξαιρετικά 
χαµηλό σηµείο ανάφλεξης και χαµηλό σηµείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες 
και παρασκευάσµατα οι οποίες, υπό κανονική θερµοκρασία και πίεση, 
αναφλέγονται στον αέρα. 
 
 

 
 
 

Εκρηκτικές ουσίες: στερεές, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και 
παρασκευάσµατα που αντιδρούν εξώθερµα και µε ταυτόχρονη έκλυση αερίων, 
ακόµα και χωρίς την παρουσία ατµοσφαιρικού οξυγόνου και που υπό καθορισµένες 
συνθήκες δοκιµής εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα κα γρήγορα ή ι 
εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερµότητας και περιορισµού. 

 

Οξειδωτικές ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, σε επαφή µε 
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άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση. 



 
 
 

5.1.2  Ταξινόµηση χηµικών ουσιών ανάλογα µε την επίδρασή τους στον 
ανθρώπινο οργανισµό 

Ανάλογα µε την επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό οι χηµικές 
ουσίες ταξινοµούνται σε: 

• Τοξικές ουσίες 
• Πολύ τοξικές ουσίες 
• Επιβλαβείς ουσίες 
• ∆ιαβρωτικές ουσίες 
• Ερεθιστικές ουσίες 
• Καρκινογόνες ουσίες 
• Μεταλλαξιγόνες ουσίες 
• Τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες 

 

Τοξικές ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή 
απορροφούµενα µέσω του δέρµατος ακόµα και σε µικρές ποσότητες προκαλούν 
το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. 
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Επιβλαβείς ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή 
απορροφούµενα µέσω του δέρµατος µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή 
χρόνιες βλάβες της υγείας. 

 

∆ιαβρωτικές ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, σε επαφή µε ζώντες 
ιστούς, µπορούν να τους καταστρέψουν. 

 

 

Ερεθιστικές ουσίες: µη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα, τα οποία, µε 
άµεση, παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους, 
µπορούν να προκαλέσουν αντίδραση του οργανισµού (υπερευαισθητοποίηση) τέτοια 
ώστε, µε περαιτέρω έκθεση σε αυτή την ουσία ή το παρασκεύασµα, να προκαλούνται 
χαρακτηριστικές επιβλαβείς αντιδράσεις. 
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Καρκινογόνες ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, εισπνεόµενα, 
καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος, µπορούν να προκαλέσουν 
καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του. 
Μεταλλαξιγόνες ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, εισπνεόµενα, 
καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος, µπορούν να προκαλέσουν 
κληρονοµικά γενετικά ελαττώµατα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους 
Τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, 
εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος, µπορούν να 
προκαλέσουν ή να αυξήσουν τη συχνότητα µη κληρονοµικών επιβλαβών φαινόµενων 
στους απογόνους, ή να επιδράσουν δυσµενώς στις αναπαραγωγικές λειτουργίες ή 
δυνατότητες των δύο φύλων. 
 
5.1.3 Επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον 

Επικί  παρασκευάσµατα τα οποία, αν νδυνες για το περιβάλλον ουσίες: ουσίες και
εισαχθού εί να παρουσιάσουν άµεσο ή ν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν ή µπορ
µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. 
 

 

6. Επισήµανση χηµικών ουσιών 

Εάν µία χηµική ουσία ή ένα προϊόν ταξινοµείται ως επικίνδυνο, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας οφείλει να τοποθετεί µια επισήµανση επικινδυνότητας στη συσκευασία. 
 

 



 

Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  

Όνοµα ή εµπορική ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος καθώς και όνοµα ή 
διεύθυνση του υπεύθυνου για την κυκλοφορία τους στην αγορά. 

 νοµα των επικίνδυνων περιεχοµένων που συνεπάγονται την ταξινόµηση Ό
επικινδυνότητας.  

Αριθµοί µητρώου ΕΚ για τις ουσίες, για παράδειγµα ο αριθµός Einecs (Ευρωπαϊκό 
ευρετήριο των υπαρχουσών στο εµπόριο χηµικών ουσιών) ή Elincs (Ευρωπαϊκός 
κατάλογος νέων χηµικών ουσιών). 

Τυποποιηµένες ενδείξεις επικινδυνότητας, σύµβολα κινδύνου, ενδείξεις κινδύνου 
(φράσεις R) και οδηγίες ασφάλειας (φράσεις S). 

 

Θ  που περιέχουν διάφορες εσπίζονται επίσης διατάξεις για παρασκευάσµατα
επικίνδυνες ουσίες, για τις οποίες απαιτούνται διάφορα σύµβολα και φράσεις 
κινδύνου. 
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Τα σύµβολα κινδύνου, οι φράσεις κινδύνου (R) και οι φράσεις ασφάλειας (S), 
αποτελούν ενδείξεις του κινδύνου που παρουσιάζει η ουσία και των µέτρων 
ασφάλειας που συνδέονται µε την ουσία αυτή. 

 

Οι φράσεις R και S ορίζονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι 
φράσεις αυτές χρησιµοποιούνται στην επισήµανση των συσκευασιών και στα 
δελτία δεδοµένων ασφαλείας µε σκοπό να προειδοποιήσουν και να παράσχουν 
οδηγίες σχετικά µε τη χρήση των επικίνδυνων προϊόντων και παρασκευασµάτων. 
Οι φράσεις κινδύνου αποτελούν τυποποιηµένες παρουσιάσεις των δυνητικών βλαβών 
που µπορεί να προκαλέσει το προϊόν για την υγεία και την ασφάλεια υπό συνήθεις 
συνθήκες χειρισµού και χρήσης, για παράδειγµα R21 «Επιβλαβές σε επαφή µε το 
δέρµα». Οι φράσεις ασφάλειας και οι συνδυασµοί τους παρουσιάζουν προληπτικά 
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται όπως S15 «µακριά από θερµότητα». 
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Όσον αφορά τη χρήση στο χώρο εργασίας, στα δελτία δεδοµένων ασφάλειας πρέπει 
να παρέχονται εκτεταµένες και τυποποιηµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε τις επιπτώσεις για την υγεία, το περιεχόµενο του προϊόντος, τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 
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7.   Πρόληψη και έλεγχος της έκθεσης σε επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες 

7.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 338/2001 «Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 
παράγοντες» (ΦΕΚ 227/Α/9.10.2001), µε το οποίο έγινε εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης 
Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων από τις επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες, απαιτείται οι εργοδότες να: 
• εκτιµούν τους κινδύνους, 
• λαµβάνουν µέτρα για την εξάλειψη ή µείωση των κινδύνων, 
• παρακολουθούν την αποτελεσµατικότητα των µέτρων πρόληψης και 
να αναθεωρούν την εκτίµηση, 
• διασφαλίζουν την ενηµέρωση και κατάρτιση των εργαζοµένων και/ή 

των εκπροσώπων τους. 

7.1.1  Εκτίµηση του κινδύνου 

Εκτίµηση του κινδύνου σηµαίνει προσδιορισµό των επικίνδυνων χηµικών 
ουσιών, προκειµένου να ληφθούν προληπτικά µέτρα. 

 
Η ορθή εκτίµηση του κινδύνου αποτελεί τη βάση για την αποτελεσµατική διαχείριση 

 µία χηµική 
ουσία: 

του κινδύνου  
 
∆ύο παράγοντες καθορίζουν τον κίνδυνο που µπορεί να προέλθει από

• τα χαρακτηριστικά της και 
• ο βαθµός έκθεσης των εργαζοµένων. 

Η εκτίµηση του κινδύνου µπορεί να προσεγγιστεί σε τέσσερα στάδια:  

1. Σύνταξη καταλόγου µε τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στις διάφορες 
παραγωγικές διαδικασίες και µε αυτές που παράγονται από τις διαδικασίες. 
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2. Συλ γ ναφερθείσες ουσίες. Οι ετικέτες και λο ή πληροφοριών σχετικά µε τις προα
τα δελτ δ ας, τα οποία πρέπει να παρέχονται από τον προµηθευτή, ία εδοµένων ασφάλει
είναι µια σηµαντική πηγή πληροφοριών. 

 

3. Εκτίµηση της έκθεσης στις επικίνδυνες ουσίες, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο, 
τον τύ  πο και τη διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνδυασµένων
επιπτώσεων των επικίνδυνων ουσιών που χρησιµοποιούνται συγχρόνως 
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4. ανάλογα µε τη σοβαρότητά Κατάταξη των κινδύνων που προσδιορίστηκαν 
τους. Η κατάταξη µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη 
σχ ν εργαζοµένων. εδίου δράσης µε στόχο την προστασία τω

Είν  στην εκτίµηση προβλέψιµα περιστατικά, αι σηµαντικό να περιλαµβάνονται
εργασίες συντήρησης και σχέδια για τη λήψη µέτρων στις περιπτώσεις αυτές, 
συ ων των πρώτων βοηθειών. µπεριλαµβανοµέν

7.1.2  Πρόληψη και έλεγχος των κινδύνων 

Σε περίπτωση που η εκτίµηση δείξει ότι υπάρχει κίνδυνος εφαρµόζονται µέτρα 
ελέγχου της έκθεσης. 
• Στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται η εξάλειψη του κινδύνου 

µέσω της αλλαγής διαδικασίας ή προϊόντος. 
• Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξάλειψη, η επικίνδυνη χηµική 

ουσία ή η διαδικασία υποκαθίσταται µε άλλη, ακίνδυνη ή λιγότερο 
επικίνδυνη. 

Η µετάβαση από τη χρήση µιας ουσίας στη χρήση άλλης είναι µια 
διαδικασία τριών σταδίων: 

• Προσδιορισµός των εναλλακτικών λύσεων 
• Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων 
• Λήψη απόφασης 

Αν οι κίνδυνοι για τους εργαζόµενους δεν µπορεί να προληφθούν πρέπει να 
εφαρµοστούν µέτρα ελέγχου, για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων που 
απειλούν την υγεία των εργαζοµένων. Τα µέτρα ελέγχου  πρέπει να λαµβάνονται  που
είναι κατά σειρά προτεραιότητας: 
1) Σχεδιασµός παραγωγικών διαδικασιών και ελέγχων, χρησιµοποίηση κατάλληλου 
εξοπλισµού και υλικών, ούτως ώστε να µειώνεται η 
απελευθέρωση επικίνδυνων χηµικών ουσιών (χρήση κλειστού συστήµατος, έλεγχος της 
απελευθέρωσης µέσω καλύτερης διαχείρισης 
της διαδικασίας). 
2) Εφαρµογή µέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή του κινδύνου 
(τεχνικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης στην 
περιοχή έκθεσης) και κατάλληλων οργανωτικών µέτρων (ελαχιστοποίηση του 
αριθµού των εκτιθέµενων εργαζόµενων, καθώς και της 
διάρκειας και της έντασης της έκθεσης). 
3) Όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί µε άλλα µέσα, η 
εφαρµογή µέτρων ατοµικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
µέσων ατοµικής προστασίας. 

7.1.3 Παρακολούθηση και αναθεώρηση 

Η εκτίµηση του κινδύνου πρέπει να αναθεωρείται, όταν υπάρχουν αλλαγές 
στην παραγωγική διαδικασία, εισάγονται νέες χηµικές ουσίες ή υιοθετούνται άλλες 
διαδικασίες, σε περίπτωση ατυχηµάτων ή εµφάνισης προβληµάτων υγείας και σε 
περιοδική βάση, ώστε να επιβεβαιώνεται η ισχύς των πορισµάτων. 

Μετά την εφαρµογή ενός µέτρου ελέγχου όσον αφορά τη διαδικασία, πρέπει να 
παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα του µέτρου αυτού. Απαιτείται επίσης 
τακτική αξιολόγηση της κατάστασης για τον εντοπισµό καταστάσεων σταδιακής 
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επιδείνωσης (µειωµένη αποτελεσµατικότητα συστηµάτων αερισµού) και αλλαγών 
στις µεθόδους εργασίας. 

7.1.4.  Εκπαίδευση εργαζοµένων 

Οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν την ενηµέρωση και κατάρτιση των 
εργαζοµένων και/ή των εκπροσώπων τους σχετικά µε: 
• τις επικίνδυνες ιδιότητες των χηµικών παραγόντων που χειρίζονται, 
• το επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια έκθεσης, καθώς και τις συνθήκες 

εργασίας όπου υπεισέρχονται τέτοιοι παράγοντες, 
• κατάλληλες προφυλάξεις για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων 

εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, 
• το αποτέλεσµα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζονται ή 

πρόκειται να εφαρµοστούν, 
• τις σχετικές οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης ή βιολογικές 

οριακές τιµές, 
• και όπου είναι διαθέσιµα, τα πορίσµατα της τυχόν επίβλεψης της 

υγείας ή εκτίµησης της έκθεσης που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί. 

 

Επιπλέον, ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει ώστε οι εργαζόµενοι να γνωρίζουν τις 
αλλαγές που αφορούν τις συνθήκες αυτές. 
Για τους εργαζόµενους οι οποίοι είναι πιθανόν να εκτεθούν σε καρκινογόνους και 
µεταλλαξιγόνους παράγοντες ή ορισµένους βιολογικούς παράγοντες, οι εργοδότες 
πρέπει να τηρούν αρχεία µε πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση και την επίβλεψη 
της υγείας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους 
δεδοµένα. 

7.1.5. Οριακές τιµές έκθεσης 

Οι οριακές τιµές έκθεσης σε χηµικές ουσίες παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για 
. Βέβαια οι οριακές τιµές έκθεστην εκτίµηση και τη διαχείριση των κινδύνων ης 

αποτελούν όρια ελέγχου των συνθηκών εργασίας και όχι όρια ασφάλειας ανάµεσα 
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σε ακίνδυνες και επικίνδυνες συγκεντρώσεις χηµικών ουσιών στους χώρους 
εργασίας. 

 
Στο Π.∆. 90/1999 «καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών 
έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους» (ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999) αναφέρονται οριακές τιµές για µερικές 
εκατοντάδες χηµικών ουσιών. 
 
7.2  Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
 
Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός τον οποίο 
ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται 
από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και 

. 
 των 

. Κάθε 

κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό
Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία
εργαζοµένων και να χρησιµοποιείται µόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν µπορούν να 
αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής 

 εργασίαςπροστασίας ή µε µέτρα µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της
ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να 
οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που 
επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη. 
• Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ και να πληρώνει κάθε δαπάνη σχετικά µε 

 καλή κατάσταση αυτού από άποψη αυτόν, καθώς επίσης και να διασφαλίζει την
λειτουργίας και υγιεινής. 
• Η κατάρτιση και η επίδειξη για τη χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής 
προστασίας αποτελεί επίσης υποχρέωση του εργοδότη. 

7.2.1 Γενικές απαιτήσεις µέσων ατοµικής προστασίας 
 
ΤΑ ΜΑΠ πρέπει : 
1.Να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε το σχεδιασµό 

αρµόζονται στο χρήστη. 

α επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. 
.Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο 

ήσης τους. 
ι 

ός, 
 αποτελεσµατικά. 

και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας. 
2.Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και η 
χρήση τους να µη συνεπάγεται νέους κινδύνους. 
3.Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες. 
4.Να προσ
5.Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
6.Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 
7.Να συντηρούνται, ν
8
επιτρεπόµενος χρόνος χρ
9.Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες καθαριότητας κα
υγιεινής. 
10. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιµοποιούνται περισσότερα του εν
πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και
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υαστεί έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί µόνο σε 
ύστηµα κατάλληλου τύπου. 

ι για χρήση σε εκρηκτική ατµόσφαιρα πρέπει να 
εί σ’ 

τος. 
ήση. 

νται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση 
 την υγεία και να 

την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια 
λλων προσώπων) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται για 

η CE επ’ 

κεια ζωής 

σο ατοµικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο 
 

ικής προστασίας 

Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον προσδιορισµό, το 
ν ατοµικής προστασίας 

ς 

α απόσυρσης των µέσων ατοµικής προστασίας 

 υπάρχει 

ατά τη χορήγηση των ΜΑΠ και µετά: 
ν για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και 

έσων 

ευση 
 των εργαζοµένων όποτε χρειάζεται. 
γχος της σωστής χρήσης τους. 
τη φύλαξή τους σε θέσεις µε καλές συνθήκες καθαριότητας και 

γιεινής. 
 τις αναγκαίες συντηρήσεις, 

επισκευές και καθαρισµούς των σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

11. Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστηµα µε το οποίο µπορούν να 
συνδέονται µε συµπληρωµατικό σύστηµα, το εξάρτηµα σύνδεσης πρέπει να έχει 
µελετηθεί και κατασκε
σ
12.Τα ΜΑΠ που προορίζοντα
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να παραχθ
αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω 
κρούσης, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού µίγµα
13.Να προορίζονται για προσωπική χρ
14.Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθε
εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να προφυλάσσουν
εξασφαλίζουν 
ά
τον κατάλληλο σκοπό 
15. Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη σήµανσ
αυτών και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και 
ευανάγνωστη και να παραµείνει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρ
των µέσων ατοµικής προστασίας. 
16. Για κάθε µέ
κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό σηµείωµα στην
ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα µέσα ατοµικής προστασίας, 
όπως: 
• Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµ
• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, επιθεώρησης, 
απολύµανσης. 
• 
επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των µέσω
• Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα 
όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση των µέσων ατοµική
προστασίας 
• Την ηµεροµηνία ή χρονική διάρκει
• Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς 
• Τη σηµασία της σήµανσης που
 
Κ
• Ενηµέρωση των εργαζοµένω
την υγεία τους, τα προληπτικά µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα µέτρα και τις 
προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που παραµένουν 
σε ορισµένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη χρήση των µ
ατοµικής προστασίας 
• Παροχή οδηγιών για την αποτελεσµατική χρήση των ΜΑΠ, µε σχετική εκπαίδ
ή και εξάσκηση
• Περιοδικός έλε
• Φροντίδα για 
υ
• ∆ιάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και µέσων για
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ς 
 τους. 

α την προστασία της ασφάλειας και της 

ους και µετά τη 
ρήση να τα τακτοποιούν στη θέση του. 

ν 

ζόµενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού του 

ς αυτός µπορεί να προέλθει κύρια από: 

 σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκευής 
Ηλεκτρισµό 

δυνος να λερωθούν ή να 
ται 

δύµατα εργασίας όπως : 

τικά ενδύµατα που αναφλέγονται δύσκολα για εργασίες συγκόλλησης. 
 

 και χηµικές προσβολές. 

προσωπίδα, οθόνη, 

. 

 τους κινδύνους που προέρχονται ή 
 την εργασία όταν εκτίθενται σε θόρυβο. Ο θόρυβος κατά 

• Αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόµενο
χρόνος χρήσης
 
Οι εργαζόµενοι πρέπει: 
1. Να φορούν τα ΜΑΠ όπου απαιτείται γι
υγείας τους. 
2. Να χρησιµοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθεται στη διάθεσή τ
χ
3. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης. 
4. Να αναφέρουν αµέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία κατά τη 
χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη συντήρηση, την επισκευή ή τη
αντικατάστασή τους. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 
Στις περιπτώσεις που οι εργα
κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο 
κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνο
• Πτώση των ιδίων των εργαζοµένων 
• Πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων 
• Πρόσκρουση
• 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ 
Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίν
καταστραφούν τα κανονικά ρούχα των εργαζοµένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζον
µε τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας εν
• Ενδύµατα προστασίας από τις κακοκαιρίες όπως σε εργασίες στο ύπαιθρο µε 
βροχή ή κρύο. 
• Προστατευ
• Προστατευτικά ενδύµατα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις µε πιθανότητα ύπαρξης
εκρηκτικού περιβάλλοντος. 
• ∆ερµάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης. 
• Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις µηχανικές
• Ζώνες συγκράτησης κορµού. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη 
κατάλληλα γυαλιά (µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα 
µε τη φύση της εργασίας, ατοµικό µέσο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος 
τραυµατισµού του προσώπου και των µατιών τους ή βλάβη της όρασής τους από: 
• Εκτινασσόµενα σωµατίδια
• Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατµούς κ.λ.π.). 
• Επικίνδυνες ακτινοβολίες. 
 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από
µπορεί να προέλθουν κατά
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ον υπάρχει ανάγκη, µετράται προκειµένου να 
γασίας τους που πιθανόν δηµιουργείται 
ικής Προστασίας της ακοής είναι: 

. ωτοπώµατα 

κρίνονται σε τρεις βασικές 

ό του εισπνεόµενου αέρα του άµεσου 
 

τικές συσκευές 
 

ηλα γάντια και όταν χρειάζεται µε 
ατευτικές 

ς από: 
Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές. 

ν σωµατιδίων. 

ες και 

 
έρια (π.χ. µε συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως κατά των διατρητικών 

ση των γαντιών: 
νάλογα µε την εργασία που 

πριν από κάθε χρήση ώστε να µην υπάρχουν 

. Πριν βγουν τα γάντια, πρέπει πρώτα να ξεπλυθούν µε σαπούνι και νερό για να 
να σώµατα κ.λ.π., να στεγνώνονται καλά και να 

λοριφέρ, σόµπα κ.λ.π. η διαρκής επίδραση της 
 αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει τη διαπερατότητα. Να µην αφήνονται 

ρισµένα το µέσα έξω. Αυτό µπορεί να παγιδεύσει χηµικά ή 
ατµούς µέσα στα γάντια να σαπίσει το υλικό τους. 

ανικέτια διπλωµένα. Η πτυχή 
ν εύκολα. 

την εργασία εκτιµάται και εφόσ
επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι ερ
πρόβληµα Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατοµ
1. ωτοασπίδες 
2. ωτοβύσµατα 
3
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 
Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας της αναπνοής δια
κατηγορίες: 
1.Αναπνευστήρες µε φίλτρο για τον καθαρισµ
περιβάλλοντος από τα αιωρούµενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη
2.Αυτοδύναµες αναπνευσ
3.Αναπνευστικές συσκευές µε συνεχή παροχή καθαρού αέρα, µέσω σωλήνα από το
εξωτερικό περιβάλλον εκτός του µολυσµένου χώρου εργασίας. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλλ
καλύµµατα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται ειδικές προστ
κρέµες ανάλογα µε τη φύση της εργασίας του
• 
• Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχµηρώ
• Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
• Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή µε επιφάνει
ακµές αιχµηρές ή κοφτερές. 
• Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µα άλλο τρόπο να τραυµατίσουν τα
χ
αεροσφυρών) 
 
Οδηγίες για τη χρήση και συντήρη
1. ∆εν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Α
εκτελείται υπάρχουν και τα κατάλληλα γάντια. 
2. Να γίνεται έλεγχος στα γάντια 
τρύπες στα άκρα και ανάµεσα στα δάκτυλα. 
3
αποµακρυνθούν τα χηµικά, τα ξέ
αερίζονται. 
4. Να µην στεγνώνονται πάνω σε κα
θερµότητας
τα γάντια για χηµικά γυ

6. Να µην αποθηκεύονται τα γάντια µε τα µ
εξασθενίζει το υλικό και µπορεί να σκιστού
7. Να ελέγχονται τα γάντια που παραµένουν στις αποθήκες και να γίνεται 
αντικατάσταση των παλιών και χαλασµένων γαντιών. 
8. Τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχονται για διηλεκτρική 
αντοχή αν χρησιµοποιούνται συχνά και κάθε 12 αν χρησιµοποιούνται ευκαιριακά. 
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ος ξηρό και σκοτεινό, όπου η 
ερµοκρασία θα κυµαίνεται µεταξύ 10 και 21 βαθµών C. 

 
Σε κάθε γάντι πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω: 
• Το CE (σήµα πιστότητας της ΕΟΚ) 
• Ο αριθµός του εργαστηρίου που το ενέκρινε 
• Το έτος παραγωγής του 
• Το όνοµα του κατασκευαστή 
• Οι ιδιαίτερες ιδιότητές του π.χ. Α,Η, ή RC 
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικούς 
• κινδύνους που είναι το διπλό τρίγωνο 
• ∆ιαφορετικός χρωµατισµός ανά κλάση 

 να προέλθει από: 
 

τσεκούρια) 
• Ολισθηρές επιφάνειες 
Ανάλογα µε το είδος των προς εκτέλεσης εργασιών επιλέγονται και τα κατάλληλα 
προστατευτικά υποδήµατα ή µπότες για τους εργαζόµενους όπως: 
• Υποδήµατα, µπότες ασφαλείας 
• Υποδήµατα, µπότες µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου του ποδιού 
• Υποδήµατα, µπότες για προστασία από το κρύο 
• Υποδήµατα, µπότες για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία 
• Υποδήµατα, µπότες µε ηλεκτρική µόνωση 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 
• Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας. Οι εργαζόµενοι σε θέσεις εργασίας µε σηµαντική 
υψοµετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο, που δεν είναι δυνατό να 
προστατευθούν από τον κίνδυνο πτώσης µε τεχνικά ή µε άλλα µέτρα συλλογικής 
προστασίας, πρέπει να εφοδιάζονται µε ατοµικές ζώνες και σχοινιά ασφαλείας. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήµατος από κινούµενα 

Οι εργαζόµενοι π
πνιγµό πρέπει να
• Σωσίβια 

9. Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε πρωί να 
ελέγχονται µε πίεση αέρα. 
10. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε µέρ
θ

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ∆ΙΩΝ 
Ο κίνδυνος τραυµατισµού των ποδιών µπορεί
• Πτώση αντικειµένων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη
• Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές 
• Καρφιά ή άλλα αιχµηρά υλικά ή επιφάνειες 
• Εργαλεία µε κοφτερές ακµές (όπως π.χ. 

οχήµατα πρέπει να εφοδιάζονται µε: 
• Ειδικά ευδιάκριτα ακόµη και σε συνθήκες µειωµένης 
ορατότητας, ενδύµατα χρώµατος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί 
(π.χ. γιλέκα οπτικής σήµανσης). 
• Μέσα ή εξαρτήµατα που ανακλούν το φως (ανακλαστικά). 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ 

ου µπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο ατυχήµατος από 
 εφοδιάζονται µε: 



• Σωστικές ενδυµασίες 

8.   ∆ιάδοση της πληροφόρησης 

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί τον υπό αριθµό ένα κριτικό παράγοντα 
στην πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται από την παραγωγή ή τη χρήση 
επικίνδυνων χηµικών ουσιών. 
Αν και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ποιότητα και 
η ποσότητα της πληροφόρησης για τις επικίνδυνες χηµικές ουσίες, υπάρχει ανάγκη 
αυτή η πληροφόρηση να φτάσει στις οµάδες στόχους: εργοδότες, εργαζόµενους, 
επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας, τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς εργασίας, 
τεχνικούς επι-θεωρητές, προµηθευτές κ.λπ. 
 

8.1 Πληροφόρηση εργοδοτών 

8.1.1  Επισήµανση χηµικών ουσιών-ετικέτα. 

Η ετικέτα µε την επισήµανση των χηµικών ουσιών  προσφέρει την πρώτη 
πληροφόρηση στους εργοδότες. To περιεχόµενο της ετικέτας αναφέρεται στο σχετικό 
Κεφάλαιο 6 «Επισήµανση χηµικών ουσιών». 
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8.1.2 ∆ελτία δεδοµένων ασφάλειας - ∆∆Α (Material Safety Data Sheets - MSDS) 

Οι παραγωγοί και προµηθευτές χηµικών ουσιών απαιτείται να διαθέτουν στους 
επαγγελµατίες χρήστες δελτία δεδοµένων ασφάλειας, τα οποία παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τις ιδιότητες της ουσίας, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, τους 
κινδύνους που προ-έρχονται από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες, την αποθήκευση, χειρισµό, 
µεταφορά και διάθεση, καθώς και οδηγίες σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων, 
την πυροπροστασία, µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται έπειτα από τυχαία απελευθέρωση, 

καθώς και µέτρα πρώτων βοηθειών, εφόσον είναι απαραίτητο. 
Ο κύριος σκοπός των δελτίων δεδοµένων ασφάλειας είναι να 

δώσουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσδιορίσουν εάν 
υπάρχουν επικίνδυνες χηµικές ουσίες στο χώρο εργασίας και να 
εκτιµήσουν εάν από τη χρήση τους προκύπτει οποιοσδήποτε κίνδυνος 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων και/ή για το 
περιβάλλον. Οι εργαζόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δελτία δεδοµένων ασφάλειας. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα δελτία δεδοµένων ασφάλειας µπορεί να 
αποτελέσουν το σηµείο εκκίνησης για τον προσδιορισµό των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται οι εργαζόµενοι, καθώς και των απαιτούµενων µέτρων ελέγχου. Ωστόσο, ο 
πα ω ς  ραγ γός δεν µπορεί να προβλέψει όλες τι  πιθανές συνθήκες χρήσης. Τα µέτρα 
προστασίας που προτείνονται στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας πρέπει εποµένως να 
προσαρµόζονται στις συνθήκες των συγκεκριµένων χώρων εργασίας. 

 
8.1.3 'Άλλες πηγές πληροφοριών 
 
Για ορισµένα προϊόντα όπως τα φαρµακευτικά (π.χ. κυτταροστατικά φάρµακα) ή τα 

καλλυντικά (π.χ. προϊόντα κοµµωτικής), δεν απαιτείται από τους προµηθευτές να 
παρέχουν δελτία δεδοµένων ασφάλειας. 
Ακόµη και όπου υπάρχουν διαθέσιµα ∆∆Α, σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να 

απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για την εκτίµηση των κινδύνων και τη λήψη προληπτικών µέτρων, πρέπει: 
Να χρησιµοποιούνται άλλες πηγές (τεχνική τεκµηρίωση, οδηγίες χρήσης, τεχνικές και 

επιστηµονικές µελέτες αναφοράς και περιοδικά). 
Να ζητούνται πληροφορίες από τους παραγωγούς και τους προµηθευτές. 
Να ζητούνται συµβουλές από επαγγελµατικές οργανώσεις (επαγγελµατικές ενώσεις, 

εµπορικά επιµελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
κ.ά.). 
Να ζητούνται συµβουλές από τις αρµόδιες αρχές. 

8.2 Πληροφόρηση και εκπαίδευση εργαζοµένων 

 
Οι εργοδότε  ενηµέρωση και κατάρτιση των ς οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν την

εργαζοµένων κ χόµενο της εκπαίδευσης αναφέρεται αι/ή των εκπροσώπων τους. To περιε
στο κεφάλαιο 7.1.4. 

8.3 Χρήσιµα συστήµατα πληροφόρησης 

 
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) έχει καταρτίσει έναν οδηγό που απευθύνεται 

στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας και αφορά τους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ των 
εργαζοµένων και του εργοδότη για θέµατα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο 
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χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών κινδύνων στους χώρους εργασίας. Ο 
οδηγός αυτός διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση: 

http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/com/comain.htm 
Οι ∆ιεθνείς Καρτέλες Ασφάλειας Χηµικών Ουσιών (ICSC) οι οποίες αναπτύχθηκαν 

από τρεις συνεργαζόµενους διεθνείς οργανισµούς, το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών 
για το περιβάλλον (UNEP), το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (∆ΓΕ) και την Παγκόσµια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους µε την επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσφέρουν πληροφορίες για περισσότερες από1200 ουσίες. 
Μια καρτέλα ICSC συνοψίζει βασικές πληροφορίες για την υγεία και ασφάλεια σε 
σχέση µε τη χρήση χηµικών ουσιών στους χώρους εργασίας. 

9. Ε ωπ ητα πικίνδυνες ουσίες - Ευρ αϊκή προτεραιότ

Η αυξα έχον σύσ ασφάλειας των χηµικών νόµενη ανησυχία ότι το τρ τηµα ρύθµισης της 
προϊόντων περιβάλλ  δεν παρέχει επαρκή  για την προστασία του οντος και της υγείας
ασφάλεια η της νέ ς πολιτικής για τα χηµικά οδήγησε στην ανάπτυξ ας ευρωπαϊκή
προϊόντα, νοπτικά στη Λευκή Βίβλο για µία µελλοντική πολιτική η οποία περιγράφεται συ
για τα χηµικά προϊόντα. 

Στόχος αυτής είναι να εξ προστασίας της  της πολιτικής ασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
ανθρώπινη ς γ νές και µελλοντικές γενεές και ς υγείας και του περιβάλλοντο ια τις σηµερι
περιλαµβά µα καταχώ σης και έγκρισης χηµικών νει ένα µοναδικό σύστη ρισης, αξιολόγη
προϊόντων (REACH). Η απαίτηση της παρ ιών στα επόµενα από την οχής πληροφορ
παραγωγή στάδια είναι ένα από τα κύρια στοιχεία αυτού του συστήµατος διαχείρισης 
χηµικών προϊόντων. 

To σύστηµα REACH έχει σκοπό να παρέχει περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε 
του δύνων. ς κινδύνους των ουσιών και τον τρόπο χειρισµού των ενδεχόµενων κιν
Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της απαίτησης για εκτίµηση κινδύνων, επειδή οι 
παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι µεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να προβαίνουν σε 
εκτίµηση των κινδύνων για τις προβλεπόµενες χρήσεις και να προτείνουν µέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους. 

To σύστηµα REACH αποτελεί την καρδιά της νέας Κοινοτικής Πολιτικής για τις 
χηµικές ουσίες. To σύστηµα θα είναι ενιαίο για νέες και υπάρχουσες ουσίες. Κύριοι 
άξονες λειτουργίας του αποτελούν: 
• Η επιτάχυνση της ταξινόµησης των ουσιών και η καταχώρησή τους 

σε καταλόγους. 
• Η αξιολόγηση των πραγµατικών κινδύνων των ουσιών µε καθορισµένο στόχο και η 

εφαρµογή άµεσων µέτρων µείωσής τους, µετά από αξιολόγηση. 
• Έγκριση ουσιών που εµπνέουν µεγάλη ανησυχία λόγω των ιδιοτήτων τους (τοξικές, 

ανθεκτικές, ορµονικοί διαταρακτές, βιοσυσσωρεύσιµες) που διατίθενται στην αγορά. 
• Καθορισµός κριτηρίων ταξινόµησης των πολύ τοξικών, πολύ ανθεκτικών και πολύ 

βιοσυσσωρεύσιµων ουσιών. 
• Αντικατάσταση των πολύ επικίνδυνων ουσιών µε εναλλακτικές ασφαλέστερες ουσίες. 
• Η ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια των προϊόντων από τις επιχειρήσεις σε όλη την 

κατασκευαστική αλυσίδα (εισαγωγή, παραγωγή, µεταποίηση, άλλη επεξεργασία) στις 
οποίες ανήκει η υποχρέωση απόκτησης γνώσεων, πληροφοριών και δεδοµένων για 
τους κινδύνους από τις χηµικ ς ουσίες. έ
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10. Βιοµηχανικοί διαλύτες 

Με το παράδειγµα των βιοµηχανικών διαλυτών που δίνεται παρακάτω, επιχειρείται να 
παρουσιαστεί η εφαρµογή όλων όσων αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια αυτού του 
βιβλίου. 

10.1 Γενικά 

Ο όρος «βιοµηχανικοί διαλύτες» χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια σειρά οργανικών 
διαλυτών. 
Οι διαλύτες είναι υγρά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαλύουν, διασκορπίζουν ή 
εκχυλίζουν άλλα υλικά, χωρίς χηµική αλλαγή του υλικού ή του διαλύτη. 
∆ιαλύτες χρησιµοποιούνται από εκατοµµύρια εργαζόµενους σε µια σειρά από 
βιοµηχανικούς τοµείς, όπως: 
Βαφές, διαδικασίες απολίπανσης, τυπογραφικές εργασίες, χηµικές βιοµηχανίες, κόλλες, 
εντοµοκτόνα, στεγνό καθάρισµα κ.λπ. 

Παρακάτω δίνεται ένας κατάλογος τυπικών οργανικών διαλυτών. Ο κατάλογος είναι 
ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.  

> Ακετόνη > Τριχλωροαιθυλένιο 
> Οξικός αιθυλεστέρας > Τριχλωροαιθάνιο 
> Μεθανόλη > Τολουόλιο 
> Μεθυλοαιθυλοκετόνη > Γλυκολαιθέρας 
>Υπερχλωροαιθυλένιο 
ή 
τετραχλωροαιθυλένιο 

>  Στυρόλιο 

> Βουτανόλη > Καν. εξάνιο ή η-εξάνιο 
> Οξικός ισοπροπυλεστέρας >  Ξυλόλιο 
*■ Μεθυλενοχλωρίδιο > White spirit 

 

10.2 Επιπτώσεις των διαλυτών στην υγεία 

Οι κυριότερες επιπτώσεις των οργανικών διαλυτών στην ανθρώπινη υγεία είναι: 
> ρεθισµός του δέρµατος, των µατιών και των πνευµόνων Ε
> ονοκέφαλος Π
> Ναυτία 
> Υπνηλία 

Η έκθεση εργαζοµένων σε οργανικούς διαλύτες µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
πρόκληση ατυχήµατος. 

Οι επιπτώσεις µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από εργαζόµενο σε εργαζόµενο, αλλά 
πάντα επιδεινώνονται όταν η έκθεση των εργαζοµένων συνοδεύεται και από σύγχρονη 
κατανάλωση αλκοόλ. 

Πολύ υψηλές εκθέσεις σε ατµούς οργανικών διαλυτών µπορεί να οδηγήσουν σε: 
> Απώλεια συνείδησης 
> Θάνατο 
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Επαναλαµβανόµενη και εκτεταµένη επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει 
δερµατίτιδα. 

Μπορεί να υπάρξουν και άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ανάλογα µε το σε 
ποιο συγκεκριµένο διαλύτη υπάρχει έκθεση των εργαζοµένων. 

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι εκτίθενται σε 
περισσότερους από έναν οργανικούς διαλύτες ταυτόχρονα, ότι τα αποτελέσµατα (οι 
επιπτώσεις) µπορεί να είναι αθροιστικά και σε µερικές περιπτώσεις, µεγαλύτερα από το 
άθροισµα των ξεχωριστών (ιδιαίτερων) αποτελεσµάτων. 

 
 
 

Πως οι διαλύτες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό 
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10.3 Συµπεριφορά των οργανικών διαλυτών στο εργασιακό 
περιβάλλον 

Οι εργαζόµενοι στους χώρους εργασίας, µπορεί να εκτίθενται είτε στους υγρούς 
διαλύτες, είτε τους ατµούς ή τις οµίχλες των υτών. διαλ

Ατµοί διαλυτών: ι ατµοί είναι η αέρια κατάσταση υγρών διαλυτών και σχηµατίζοντα
όταν τα µόρια των διαλυτών εξατµίζονται από την επιφάνειά τους. 

Ο ρυθµός µε ν οποίο ένας διαλύτης εξατµίζεται εξαρτάται από το σηµείο βρασµού το
του διαλύτη. Όσο πιο χαµηλό είναι το σηµείο βρασµού τόσο πιο γρήγορα αυτός ο 
διαλύτης εξατµίζεται. Η αύξηση της θερµοκρασίας του διαλύτη, η ροή του αέρα πάνω 
από την επιφάνειά του και η έκταση της επιφάνειας του υγρού, αυξάνουν τον ρυθµό (την 
ταχύτητα) µε τον οποίο εξατµίζεται ο διαλύτης. 

Οι ατµοί των ιαλυτών διασκορπίζονται από το αρχικό σηµείο σε όλο τον εργασιακό δ
χώρο και µεταφέρονται από τα ρεύµατα του αέρα. 

 

Οµίχλη διαλυτών: Η οµίχλη διαλυτών αποτελείται από µικρά σταγονίδια και µπορεί να 
σχηµατιστεί από διαδικασίες ψεκασµού ή ανάµειξη που γίνεται πολύ γρήγορα. 

10.4 ∆ιαχείριση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία από 
οργανικούς διαλύτες 

Η διαχείριση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία από οργανικούς διαλύτες συχνά 
µπορεί να είναι κάτι απλό και θέµα κοινού νου. 

Η παρακολούθηση της διαδικασίας, η βελτίωση του τρόπου που η εργασία εκτελείται, 
δηλαδή η βελτίωση των εργασιακών πρακτικών για παράδειγµα η τοποθέτηση 
σκεπασµάτων σε δεξαµενές που περιέχουν διαλύτες, µπορεί να είναι συχνά η λύση. 
Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται µια εκτεταµένη εκτίµηση, αλλά µια νέα µατιά 

στη διαδικασία. 
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Ακολουθούνται συνήθως τα επόµενα τέσσερα στάδια για την εκτίµηση του κινδύνου από  
οργανικούς διαλύτες και τη διαχείρισή του. 

 

 

 

 
 

Τα τέσσερα στάδια για την αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου 
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ΣΤΑ∆ΙΟ 1.     ∆ιερεύνηση του προβλήµατος 

 

Α) ∆ιερεύνηση Θεµάτων σχετικών µε τον ή τους διαλύτες 
Καταγραφή των διαλυτών που χρησιµοποιούνται και περιγραφή της παραγωγικής 

διαδικασίας. 
Απόκτηση γνώσεων για αυτούς τους διαλύτες µε άντληση πληροφοριών από τα 

δελτία ασφάλειας, τις ετικέτες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών. 
Ο παρακάτω κατάλογος ερωτηµάτων µπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του 

προβλήµατος. 
> Π ρεάσει την υγεία των εργαζοµένων; ως ο διαλύτης µπορεί να επη
> Πόσο εύκολα σχηµατίζει ατµούς; 
> Υπάρχει οριακή τιµή έκθεσης; 
> Υπάρχει κατάλληλη βιολογική παρακολούθηση των εργαζοµένων; 

Β) ∆ιερεύνηση της διαδικασίας και των συνθηκών έκθεσης των εργαζοµένων 
στους διαλύτες 
Μελέτη οποιασδήποτε σχετικής µε την παραγωγική διαδικασία και έκθεση 

πληροφορίας. 
Πολλές φορές είναι φανερό ότι απαιτείται η λήψη µέτρων για τη βελτίωση 

της κατάστασης, χωρίς να χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις για την 
εκτίµηση της έκθεσης. 
Ο παρακάτω ρεί να βοηθήσει στην εκτίµ ση της έκθεσης των   κατάλογος µπο η

εργαζο  διαλύτες. µένων στους οργανικούς
> Π ικασίες και καθήκοντα οδηγούν σε έκθεση οιές παραγωγικές διαδ

των εργαζοµένων; 
> Π σό ο συχνά χρησιµοποιούνται οι διαλύτες; 
> Πόση είναι η διάρκεια της έκθεσης; 
> Πόσο συχνά εκτίθενται οι εργαζόµενοι; 

Αν υπάρχει µέτρηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων τότε µπορεί να 
γίνει σύγκριση µε την οριακή τιµή έκθεσης για το συγκεκριµένο διαλύτη. Μπορεί 
επίσης να ελεγχθεί αν υπάρχει επιβάρυνση της υγείας των εργαζοµένων ή παράπονα 
για την εκδήλωση συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιακών 
τους καθηκόντων π.χ. υπνηλία-πονοκέφαλοι. 
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ΣΤ  2.   Απόφαση για το ποια δράση πρέπει να ληφθεί Α∆ΙΟ
 
Αν υπάρχει πρόβληµα πρέπει να ληφθεί απόφαση για δράση. Τα µέτρα ελέγχου προκειµένου 
να προληφθεί ή ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των εργαζοµένων µπορεί να είναι τα παρακάτω: 

• Κατάργηση του διαλύτη/υποκατάσταση του διαλύτη ή αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας 
• Μηχανικά µέτρα ελέγχου 
• Οργανωτικά µέτρα ελέγχου 
• Χ ήρ ση µέσων ατοµικής προστασίας 

Ο άγκης για χρήση του  καλύτερος τρόπος εξάλειψης των κινδύνων είναι η παύση της αν
συγκεκριµένου διαλύτη, δηλαδή η κατάργηση της χρήσης του. 
Α τάργηση, τότε ελέγχεται αν είναι δυνατή η υποκατάσταση του ν δεν είναι δυνατή η κα

διαλ στην υγεία των ύτη µε έναν άλλο που έχει αποδεδειγµένα λιγότερες επιπτώσεις 
εργαζοµένων ή στο περιβάλλον. 

Για την υποκατάσταση ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: α) Προσδιορισµός των 
ενα αλλ κτικών λύσεων β) Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων γ) Λήψη απόφασης 

Μ ους:  πορεί επίσης να γίνει τροποποίηση της διαδικασίας, µε τους παρακάτω τρόπ

• είωση της θερµοκρασίας Μ

• είωση της επιφάνειας έκθεσης του χρησιµοποιούµενου διαλύτη s  Μείωση της Μ
ποσότητας του διαλύτη που αναταράσσεται 

• είωση της ποσότητας του χρησιµοποιούµενου διαλύτη s  Μείωση της έκθεσης του Μ
εργαζόµενου (µέσω αυτοµατισµού) 

Εάν και η παραγωγική διαδικασία δεν µπορεί να αλλάξει, τότε µπορεί να ληφθούν τα 
παρακάτω µηχανικά µέτρα για τη µείωση της έκθεσης: 
> Χρήση κλειστού συστήµατος 

> Χρήση εξαερισµού 
 
To τοπικό σύστηµα εξαερισµού, αποµακρύνει τους παραγόµενους ατµούς στην πηγή τους. 
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Σ ήρα τοίχου (µονάδα εξαγωγής που ύστηµα αραίωσης µε χρησιµοποίηση εξαεριοτ
µειώνει τα επίπεδα έκθεσης). 

 

Η µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων µπορεί να επιτευχθεί και µε τη λήψη 
οργανωτικών µέτρων στα οποία περιλαµβάνονται η ελαχιστοποίηση του αριθµού των 
εκτιθέµενων εργαζόµενων, καθώς και της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης. 
Η χρήση κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας είναι το τελευταίο µέτρο ελέγχου της 
έκθεσης των εργαζοµένων. 

 

                         
 
ΣΤΑ∆ΙΟ 3.    ∆ράση 
 

Στο τρίτο στάδιο λαµβάνεται δράση και γίνεται βέβαιο ότι οι εργαζόµενοι και οι 
αντιπρόσωποί τους γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και γιατί πρέπει να το κάνουν µέσα 
από εκπαίδευση. 



 
ΣΤΑ∆ΙΟ 4.  Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της δράσης 
 
Στ  ο τέταρτο στάδιο ελέγχεται αν η λήψη της συγκεκριµένης δράσης ήταν
αποτελεσµατική. 
Οι παρακάτω έλεγχοι µπορεί να γίνουν για να αποδειχτεί η αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων: 

• Παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων. 
• Τυπικά τεστ των συστηµάτων εξαερισµού. 
• Συντήρηση της εγκατάστασης (των µηχανηµάτων). Η κακή συντήρηση της 
εγκατάστασης ή των µηχανηµάτων µπορεί να αυξήσει την έκθεση των εργαζοµένων. 
• Εκπαίδευση και αν χρειαστεί επανεκπαίδευση των εργαζοµένων. 
• 'Έλεγχος της ατοµικής έκθεσης των εργαζοµένων σε ατµούς/ οµίχλες διαλυτών όταν 
αυτό είναι απαραίτητο. 
•  σε τακτά διαστήµατα της εκτίµησης και των µέτρων. Αναθεώρηση
• Παρακολούθηση της χρησιµοποίησης του διαλύτη ως δείκτη για το ότι οι 
βελτιώσεις που έγιναν αποδίδουν. 
• Έλεγχος των οριακών τιµών έκθεσης που ισχύουν κάθε φορά. Στο Π.∆. 90/99 
αναφέρονται οριακές τιµές έκθεσης και ανώτατες οριακές τιµές έκθεσης για 
πολλούς από τους χρησιµοποιούµενους βιοµηχανικούς διαλύτες. 
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11. Καλές εργασιακές πρακτικές 

11.1 Γενικά 

Οι καλές εργασιακές πρακτικές µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της έκθεσης των 
εργαζόµενων σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες, άρα µείωση εµφάνισης επαγγελµατικών 
ασθενειών και πρόκλησης εργατικών ατυχηµάτων. 

11.2 Παραδείγµατα καλών εργασιακών πρακτικών 

Α) Τοποθέτηση καλυµµάτων σε µηχανές εκτύπωσης 

 
Η τοποθέτηση καλυµµάτων στις παλιές µηχανές εκτύπωσης που λειτουργούν µε 

µεγάλες ποσότητες διαλυτών (ενέργεια για την οποία απαιτείται κοινός νους -λίγη σκέψη- 
και µικρή χρηµατοδότηση) µπορεί να µειώσει τα επίπεδα των ατµών των διαλυτών στο µισό. 
Η τοποθέτηση καλυµµάτων στις µηχανές κυλινδροχαρακτικής µπορεί να µειώσει την 
έκθεση των εργαζοµένων και να αυξήσει το κέρδος από την χρησιµοποίηση µικρότερης 
ποσότητας διαλυτών. 
 

 Β) Βαφή µε διαδικασία ψεκασµού 
 

Η χρησιµοποίηση µοντέρνας σύγχρονης τεχνολογίας για βαφή µε ψεκασµό και η 
βελτίωση της εργασιακής πρακτικής µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της έκθεσης των 
εργαζοµένων σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες. 

 
 

 
 

Η αντικατάσταση των πιστολιών που χρησιµοποιούνται στη βαφή µε ψεκασµό µε τη 
αν βοήθεια πεπιεσµένου αέρα, µε άλλα µεγάλου όγκου και χαµηλής πίεσης έχει σ
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αποτέλεσµα περισσότερη βαφή να φθάνει στην επιφάνεια, γεγονός που οδηγεί σε αποφυγή 
υπερψεκασµού και µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων. 

Η χρησιµοποίηση ζυγού µεγαλύτερης ακρίβειας µπορεί να οδηγήσει στη χρήση 
µικρότερης ποσότητας βαφής. 

Η χρήση µικρών πλαστικών δοχείων ψεκασµού µπορεί να µειώσει την εξάτµιση των 
διαλυτών και την επαφή µε το δέρµα κατά τη διάρκεια της απολίπανσης και να 
σταµατήσει τη χρήση πανιών εµποτισµένων σε διαλύτες. 

 

Γ) Αφαίρεση βαφής µε την βοήθεια διαλυτών. 

 
Η αποµάκρυνση βαφής µε χρήση διαλυτών (σε δεξαµενές) µπορεί να οδηγήσει σε 

έκθεση των εργαζοµένων, που πολλές φορές µπορεί να είναι διπλάσια ή τριπλάσια της 
οριακής τιµής έκθεσης στο συγκεκριµένο διαλύτη. 

Πολλά µεταλλικά µέρη αποµακρύνονται από τις δεξαµενές των δια-λυτών µε το χέρι, 
γεγονός που οδηγεί σε υψηλές εκθέσεις µικρής διάρκειας, σε επαφή των διαλυτών µε το 
δέρµα, σε διασκορπισµό µεγάλων ποσοτήτων διαλυτών στο δάπεδο και σε ανάγκη 
συχνού γεµίσµατος των δεξαµενών. 

Η τοποθέτηση ανυψωτήρα (βίντζι) πάνω από τις δεξαµενές επιτρέπει πιο 
αποτελεσµατική αποµάκρυνση των µεταλλικών εξαρτηµάτων και πιο αποτελεσµατικό 
στέγνωµα, µε µικρότερη απώλεια διαλυτών. 

Η χρησιµοποίηση ανυψωτήρα και καλαθιών (µέσα στα οποία τοποθετούνται πολλά 
µικροεξαρτήµατα) µειώνει επίσης τα επίπεδα της έκθεσης και τις ποσότητες του 
χρησιµοποιούµενου διαλύτη. 
Τοποθέτηση συστήµατος απαγωγής πάνω από τις δεξαµενές µπορεί επίσης να µειώσει 

την έκθεση των χειριστών σε ατµούς διαλυτών. Η χρήση όµως συστήµατος εξαερισµού 
(απαγωγή) πάνω από τις δεξαµενές που δεν χρησιµοποιούνται, µπορεί να αυξήσει την 
εξάτµιση των διαλυτών. Για να είναι αυτή η απώλεια όσο γίνεται µικρότερη, οι 
δεξαµενές µπορεί να καλυφθούν µε ειδικές ουσίες, οι οποίες βοηθούν στο να 
εµποδίζεται η εξάτµιση διαλυτών από δεξαµενές που δεν χρησιµοποιούνται.  

 
Πολλές πληροφορίες για καλές πρακτικές µπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://europe.osha.eu.int/good_pract 
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12. Κίνδυνοι Πυρκαγιάς και Πυροπροστασίας 
 
Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης 
όταν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. 

ι για να σβήσει µια φωτιά πρέπει να εµποδιστεί 
, που αποτελούν το λεγόµενο «τρίγωνο της 

 

 

 δηλ. τη 

ρεί να προκληθεί 

Ε
Μ  

 του 

, 

ιγµού, 

 
ίου. 
αι πιθανόν να υπάρξουν σοβαροί τραυµατισµοί 

πορεί να οφείλονται : 
 στην εναπόθεση αιθάλης στους πνεύµονες, 

 
Για να µη δηµιουργηθεί αλλά κα

 συνύπαρξη τριών παραγόντωνη
φωτιάς»: καύσιµη ύλη, θερµότητα που να διατηρεί υψηλή τη θερµοκρασία και 
οξυγόνο. 
 

ηρηθεί µια φωτιά εξαρτάταιΗ θερµοκρασία που απαιτείται για να ξεκινήσει και να διατ
από το καύσιµο υλικό (σηµείο ή θερµοκρασία ανάφλεξης). Ιδιαίτερα όσον 
αφορά στα εύφλεκτα υγρά και αέρια, για να ξεκινήσει µια φωτιά θα πρέπει οι ατµοί
του εύφλεκτου υγρού ή αερίου να βρίσκονται σε κατάλληλη συγκέντρωση στον αέρα 
του εργασιακού χώρου (όρια αναφλεξιµότητας ή εκρηκτικότητας). Συνήθως για να 
ξεκινήσει µία φωτιά απαιτείται µια πηγή έναυσης (υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις 
όπου µπορεί στην κατάλληλη θερµοκρασία να υπάρξει και αυτανάφλεξη, χωρίς
συνδροµή εξωτερικής φλόγας). 
 
Όταν το φαινόµενο της καύσης εξελίσσεται µε πολύ γρήγορο ρυθµό (π.χ. όταν υπάρχει 
µεγάλη συγκέντρωση ατµών ή όταν το εύφλεκτο υλικό βρίσκεται εντός 
περιορισµένων χώρων) αντί για απλή φωτιά το φαινόµενο που µπο
είναι έκρηξη. 
 
πιπτώσεις πυρκαγιάς 
ια πυρκαγιά ή έκρηξη αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο, οι οποίοι

ην ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών, στη µείωση της περιεκτικότηταςοφείλονται στ
αέρα σε οξυγόνο, τον καπνό και τα αέρια παραπροϊόντα της καύσης κ.λπ. 
Οι υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να επιδράσουν στον άνθρωπο: 
- Άµεσα σε περιπτώσεις επαφής µε τη φωτιά, οπότε υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος 
ανάφλεξης των ρούχων αλλά και εγκαυµάτων. 
- Με τη µορφή ισχυρής θερµικής ακτινοβολίας. Η υψηλή θερµοκρασία προκαλεί 
αφυδάτωση (εξάτµιση του νερού που είναι κύριο στοιχείο του ανθρώπινου σώµατος) και 
εγκαύµατα που µπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. 
- Με την επαφή µε θερµές αέριες µάζες (υπερθερµία, αφυδάτωση, σοκ, εγκαύµατα
αναπνευστικά προβλήµατα, καρδιακά προβλήµατα, κ.α.). Κατά τη διάρκεια µιας 

νπυρκαγιάς καταναλώνεται οξυγόνο, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει αίσθηση π
συµπτώµατα ασφυξίας και τελικά θάνατο. Εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών, 
υποβαθµίζονται ή καταστρέφονται τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων και µπορεί να 
ροκληθούν καταρρεύσεις δοµικών στοιχείων µε σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπουςπ
που βρίσκονται εντός του κτιρ
Στις περιπτώσεις εκρήξεων είν
ή/και θάνατοι από το ωστικό κύµα καθώς και από θραύσµατα. Τα καυσαέρια 
αποτελούνται συνήθως από ορατά κατάλοιπα της καύσης που χαρακτηρίζονται µε τον 
όρο καπνός (αιωρούµενα σωµατίδια άνθρακα και πίσσας) και από διάφορες χηµικές 
ενώσεις. Οι δυσµενείς επιπτώσεις από τα καυσαέρια µ
-
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- στην παραγωγή µονοξειδίου του άνθρακα, η εισπνοή του οποίου ακόµη και 
 να προκαλέσει 

 παραγωγή διοξειδίου του 
υξία επειδή εκτοπίζει το οξυγό

του στο µίγµα της αναπνοής, 
- στη φύση των παραγόµενων καυ

 ενοχλητικών ή και επικίν
ρτώνται από το είδος των κα ειας 

 υπάρχουν βασικές πληρ
κίνδυνες ουσίες που ενδεχοµένω

Οι υλικές ζηµιές εξαιτίας µιας πυρ
ταστροφές στο υλικό περιεχόµε

-καταστροφή των φερόντων στοιχ υλώµατα, δοκοί) και τελική 
χρήστευση ή κατάρρευση του κτιρίου, 

 

ά µέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που αφορούν σε 
ε 
στασίας 

για λίγα λεπτά της ώρας είναι ιδιαίτερα
θάνατο, 

 επικίνδυνη και µπορεί

- στην
ασφ

άνθρακα το όποιο µπορεί να προκαλέσει 
νο και µειώνει την ποσοστιαία συµµετοχή 

σαερίων που µπορεί να περιέχουν µεγάλη 
δυνων χηµικών ενώσεων και αερίων και ποικιλία

εξα ιγόµενων υλικών (στα δελτία δεδοµένων ασφάλ
οφορίες σχετικά µε τις προϊόντων

επι ς παράγονται όταν καίγεται ένα υλικό). 
καγιάς µπορεί να είναι: 

-κα νο, τον εξοπλισµό και το περίβληµα του χώρου, 
είων (υποστ

α
-καταστροφές από µετάδοση ή επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους, 
-έµµεσες ζηµιές από τη µερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή χρήσης της
κατασκευής. 
 
12.1 Ενεργητικά µέτρα πυροπροστασίας 
 
Κατασταλτικά ή ενεργητικ
µέτρα, εξοπλισµό και προγραµµατισµένες δραστηριότητες που ενεργοποιούνται µ
την εµφάνιση ή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Στα ενεργητικά µέτρα πυροπρο
περιλαµβάνονται τα δίκτυα πυρανίχνευσης και σήµανσης 
(συναγερµός) για την εµφάνιση της πυρκαγιάς, τα συστήµατα καταιονισµού 
κατασβεστικών υλικών (νερό, αφρός, σκόνες κ.λπ.) και τα ειδικά κεντρικά ή τοπικά 
µέσα κατάσβεσης. 
Πυρανίχνευση - Συναγερµός 
Όπου επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία κτιρίων, γίνεται 
εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης της πυρκαγιάς µε παροχή σηµάτων 
συναγερµού ή και ελέγχου ή και βλάβης. Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτοµάτου 
συστήµατος ανίχνευσης είναι ν’ ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σηµάνει 
συναγερµό, µε ηχητικά ή οπτικά µέσα στην ελεγχόµενη περιοχή ή σ’ ένα πίνακα 
ενδείξεων τοποθετηµένο σε ειδικό χώρο ελέγχου. 
Τα συστήµατα συναγερµού αποτελούν απαραίτητο κοµµάτι του συστήµατος 
πυροπροστασίας των κτιρίων και επιβάλλεται η παρουσία τους ειδικά στους χώρους 
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν δύο τύποι συστηµάτων συναγερµού 
για πυρκαγιές: 
- Τα χειροκίνητα τα οποία επιτρέπουν στο άτοµο που θα ανακαλύψει µια πυρκαγιά, να
αλέσει αµέσ

 
ως βοήθεια χειριζόµενο ένα διακόπτη από αυτούς που βρίσκονται µέσα στο 

µού 

κ
κτίριο. 
- Τα αυτόµατα συστήµατα ανίχνευσης πυρκαγιάς και κρούσης του συναγερ
χωρίς ανθρώπινη επέµβαση. 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι συσκευές συναγερµού που εκπέµπουν 
ηχητικά σήµατα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και να είναι κατανεµηµένες 
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µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα σήµατα να υπερισχύουν της µέγιστης στάθµης θορύβου που 
υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από τα ηχητικά σήµατα άλλων 

πει να 

 κλιµακοστάσιο ή 
ς, 

τούνται στις ίδιες θέσεις σε κάθε όροφο. Ο αριθµός των αγγελτήρων σε κάθε 
ροφο καθορίζεται από τον περιορισµό ότι κανένα σηµείο του ορόφου δεν πρέπει ν’ 

ρο από 50 µέτρα από τον αγγελτήρα. Η πίεση του ηλεκτρικού κουµπιού 
 

αν 
την παράγραφο για τους ανιχνευτές, ενεργοποιούνται µε την εµφάνιση πυρκαγιάς ή την 

ιχο σύστηµα και µεταδίδουν ηχητικά σήµατα µε σειρήνες 

σµατική. 

κολη 

ωνο της 
ωτιάς» (θερµοκρασία, καύσιµο, οξυγόνο). Υπάρχει επίσης ένας τέταρτος παράγοντας 
ου συµβάλλει στην ανάπτυξη της φωτιάς αφού αυτή ξεκινήσει (ελεύθερες ρίζες). Η 
ξουδετέρωση ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους 4 παράγοντες µπορεί να 
καταστείλει µια πυρκαγιά. 
ε βάση τα παραπάνω, οι βασικές αρχές πυρόσβεσης είναι οι ακόλουθες: 

• Αραίωση. Μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης του υλικού ανάφλεξης, στην 
εριοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Το φαινόµενο της αραίωσης σπανίως επιτυγχάνεται 

µε κατασβεστικά µέσα. Συνήθως οφείλεται σε διαδικασίες 
γκαιρης αποµάκρυνσης υλικών που δεν έχουν ακόµα αναφλεγεί. 
 Τοπική ψύξη. Βασίζεται στην αφαίρεση ποσοτήτων θερµότητας από την εστία 
πυρκαγιάς µε ρυθµό ταχύτερο από το ρυθµό παραγωγής τους, ώστε λόγω µείωσης της 
θερµοκρασίας να διακοπεί η καύση. Η ψυκτική επίδραση των µέσων κατάσβεσης 
στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες που απορροφούν σηµαντικά ποσά 

θερµότητας. 
• Απόπνιξη. Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι περισσότερες φωτιές σβήνουν όταν 
στην περιοχή της εστίας µειωθεί η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο κατά 30% 
περίπου. Η µέθοδος της «απόπνιξης» βρίσκει εφαρµογή κυρίως σε κλειστούς χώρους ή 
όταν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί ολόκληρη η φλεγόµενη περιοχή, έστω πρόσκαιρα, 
από άκαυστο κάλυµµα ή από το κατασβεστικό µέσο. Για την κάλυψη της φλεγόµενης 
περιοχής µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα πυρίµαχα µέσα ή συνηθέστερα αφρός 

συσκευών στον ίδιο χώρο. 
- Χειροκίνητα ηλεκτρικά µέσα: Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς πρέ
τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά σηµεία των οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί µε 
σταθερό γυάλινο κάλυµµα. Οι αγγελτήρες τοποθετούνται κοντά στο
την έξοδο κινδύνου. Σε κτίρια πολυώροφα, µε επαναλαµβανόµενους τυπικούς ορόφου
τοποθε
ό
απέχει περισσότε
µετά από σπάσιµο του καλύµµατος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερµού που είναι
συνδεδεµένη µε το κύκλωµα. 
- Αυτόµατα µέσα: Τα αυτόµατα µέσα πρόκλησης συναγερµού που αναφέρθηκ
σ
πρόκληση βλάβης στο αντίστο
συναγερµού. 
 
12.2 Βασικές Αρχές πυρόσβεσης 
 
Η πυροσβεστική επέµβαση στο ξεκίνηµα µιας φωτιάς είναι ιδιαίτερα αποτελε
Στα πρώτα λεπτά µιας πυρκαγιάς αρκεί «ένας κουβάς νερό» ή ένας 
µικρός φορητός πυροσβεστήρας για να αποτραπεί µια δαπανηρή και πολύ δύσ
προσπάθεια µε µεγάλη πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων. 
Όπως ειπώθηκε προηγουµένως, υπάρχουν τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη µιας πυρκαγιάς οι οποίες αποτελούν το λεγόµενο «τρίγ
φ
π
ε

Μ

π

έ
•
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ή άκαυστες ουσίες που δηµιουργούν «κρούστα» και εµποδίζουν το οξυγόνο να 
συντηρήσει την καύση. 
 Καταλυτική κατάσβεση. Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η διαδικασία εξέλιξης 
του φαινόµενου της καύσης προϋποθέτει συνεχείς (αλυσιδωτές) αντιδράσεις στις 
ποίες συµβάλλουν οι «ελεύθερες ρίζες» που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν αυτές 
 αντιδράσεις επιβραδυνθούν αρκετά και τελικά διακοπούν, επιτυγχάνεται κατάσβεση. 

2.3 Κατηγορίες πυρκαγιών 

νάλογα µε το είδος καυσίµου, υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες πυρκαγιάς 
 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε κατηγορία χρησιµοποιούνται 

 κατάλληλα κατασβεστικά υλικά (βλ. παρακάτω). 
 
ΙΝΑΚΑΣ 

 
ΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙΓΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

 

•

ο
οι
 
1
 
Α
που
τα

Π

Κ

Α Συνήθη καιγόµενα υλικά (ξύλο, χαρτί, άχυρο, 
υφάσµατα ελαστικό, διάφορα πλαστικά, κ.ά.). 
Γενικά στερεά οργανικής σύνθεσης τα οποία 
καιγόµενα σχηµατίζουν στάχτη και κάρβουνο. 

, 

Β Εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιµα (πετρελαιοειδή, 
διαλύτες, άλλα εύφλεκτα υγρά, κ.λπ.). 

C Αέρια καύσιµα (µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
ασετιλίνη  κ.λπ.). , υδρογόνο

D Μέταλλα , κάλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο και 
ζιρκόνιο)

 (νάτριο
. 

 
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στην κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών παλαιότερα 
υπήρχε και η κατηγορία Ε, για πυρκαγιές πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις που βρίσκονταν υπό τάση. Σύ φωνα όµως µε την κατηγοριοποίηση 
που ισχύει µε βάση . Σε κάθε 
περίπτωση, σε κάθε µ  κατάλληλο ή 
όχι για χώρους µε τάση. 

ια να επιτευχθούν οι πυροσβεστικές δράσεις που ήδη αναφέρθηκαν, πρέπει να 
µοποιηθούν τα οπλισµός. Η 

επιλογή του κατάλλη ) έχει 
µεγάλη σηµασία για την προστασία των ανθρώπων και του κτιρίου όσον αφορά στην 
αταπολέµηση µιας πυρκαγιάς. Η επιλογή αυτή πρέπει να βασίζεται στο είδος και τις 

κών που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας. Εκτός από τις απαιτήσεις 
ής νοµοθεσίας, για τον πυροσβεστικό εξοπλισµό υπάρχουν και σχετικά 

ειδ α πλαίσια του ΕΛΟΤ). Όσον αφορά στο 
χρ  εργαλείων και βοηθητικών 
ι κι

µ
τα σχετικά πρότυπα, δεν υπάρχει πλέον η ένδειξη Ε
έσο πυρόσβεσης πρέπε να αναγράφεται αν είναιι 

 
ξοπλισµός πυρόσβεσης Ε

Γ
χρησι κατάλληλα υλικά και βέβαια ο απαραίτητος εξ

λου εξοπλισµού (κατασβεστικά υλικά – µέσα πυρόσβεσης

κ
ποσότητες των υλι
της ελληνικ
πρότυπα (λειτουργεί ική Τεχνική Επιτροπή στ
µηχανικό εξοπλισµό, ησιµοποιείται µια µεγάλη ποικιλία
µέσων, σταθερών κα νητών συσκευών και µηχανηµάτων και σειρά ολόκληρη ειδικών 
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εγκαταστάσεων. Όσον α σβεσης χρησιµοποιούνται το νερό, το 
ιοξείδιο του άνθρακα (CO2), ειδικές σκόνες (γνωστές σαν «ξηρές σκόνες»), αεραφροί 
και ειδικά αλογονούχα α τάσβεσης για κάθε 
κατηγορία πυρκαγιάς βασίζεται στο είδος των καιγόµενων υλικών. Θα πρέπει να τονιστεί 
τι η επιλογή του υλικού δεν πρέπει να γίνεται αυθαίρετα καθώς υπάρχουν περιπτώσεις 

στ
ρκα

κινδύνους. 

άλ
ού

υδρογονανθράκων κ.λπ.  
πυροσβεστήρες, τροχήλ π

φορ
κετ

αναγράφονται το είδος τ
η κατασβεστική του ικα
καταλληλότητα ή µη για
κάθε χρόνο σύµφωνα µε
ρίζονται από τις ισχύου ετά τη χρήση 
ους. 

 
Άλλα εργαλεία 
ία σειρά από εργαλεία και εξαρτήµατα υποβοηθούν έµµεσα την κατάσβεση 

αι
στολές κ.λπ., φτυάρια, π γ
 
Εγκαταστάσεις πυρόσβ
 Η χρησιµοποίηση των π ίζεται από χρονικό και ποσοτικό όριο, 

α
για την πλήρη αντιµετώπ
ρονικά και ποσοτικά τους όρια είναι συντριπτικά µεγαλύτερα από αυτά των φορητών 

µέσων π
εγκαταστάσεις µο 
ύστηµα αυτόµατου καταιονισµού νερού – SPRINKLER, δίκτυο αυτόµατων 

ο α ο ο
α  

 

 

φορά στα υλικά κατά
δ

έρια. Η καταλληλότητα ενός υλικού κα

ό
όπου κάποιο κατασβε
κάποια κατηγορία πυ

ικό υλικό µπορεί αφενός να µην είναι αποτελεσµατικό για 
γιάς και αφετέρου η χρήση του να δηµιουργεί επιπρόσθετους 

 
Πυροσβεστήρες 
 Οι πυροσβεστήρες αν
χαρακτηρίζονται: νερ

ογα ε το περιεχόµενο κατασβεστικό υλικό τους 
, ξηρής ή χηµικής σκόνης, CO2, µηχανικού αφρού, αέριων 
Ανάλογα µε το µέγεθός τους ταξινοµούνται σε: φορητούς 
ατους πυροσβεστήρες εγκατεστηµένους άνω σε δίτροχο φορείο 

µ

και δυνατότητα µετα
Σε πινακίδα που βρίσ

άς τους από 1 άτοµο, ρυµουλκούµενους πυροσβεστήρες, κ.λπ. 
αι στο σώµα του πυροσβεστήρα 
ου, οι κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος, 
νότητα για τις διάφορες κατηγορίες πυρκαγιών, η 
 χώρους µε τάση. Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να συντηρούνται 
 συγκεκριµένες προδιαγραφές όπως αυτές 
σες διατάξεις και να αναγοµώνονται αµέσως µο

τ

Μ
πυρκαγιών. Τέτοια είν  βαρέλια µε νερό ή άµµο, πυρίµαχα υφάσµατα, χωρίσµατα, 

υροσβεστικά τσεκούρια, σκάλες, άντια, µάσκες κ.ά. 

εσης 
υροσβεστήρων χαρακτηρ

άρα η παρουσία τους π ίζει ρόλο πρώτων βοηθειών. Με την επέκταση της φωτιάς και 
ισή της χρησιµοποιούνται µόνιµα, σταθερά συστήµατα, που τα 

χ
υρόσβεσης. Παραδείγµατα τέτοιου είδους εγκαταστάσεων: µόνιµες 

 πυρόσβεσης µε νερό (µόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα νερού, µόνι
σ
συστηµάτων τεχνητής 
αφρού, µόνιµο σύστηµ

µίχλης), µόνιµο σύστηµ  καταιονισµ ύ µε CO2, µόνιµ  σύστηµα 
 µε σκόνες, µόνιµο σύστηµα εναλλακτικών αέριων παραγόντων 

ή(συστήµατα αδρανούς αερίου ή συστ µατα αέριων αλογοναναθράκων). 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Υ
 
 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ : Α∆ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις κ      αι     
συµπτώµατα 
Μάτια                        : Ερεθιστικό στα µάτια.  

α.  
                     : ροκαλεί ερεθισµό. Η εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί 

ποση                 : ροκαλεί ερεθισµό. 

∆έρµα                        : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµ
Εισπνοή Π

ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 
Κατά Π

 
2. Ν  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩ

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 

παφή µε το δέρµα   :   µε άφθονο νερό και 

Εισπνοή                     :  

τ τ ή
ική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 

να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο ου έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 

στε ιατρική φροντίδα. 

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτεΕ
σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιασ εί δύσπνοια χορηγήσ ε οξυγόνο. Αναζητ στε 
αµέσως ιατρ

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για 

π
από το στόµα. Αναζητή

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το αδιπικό οξύ είναι εύφλεκτο υλικό. Αποµακρύνετε τους 

περιέκτες από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, 

Μέσα κατάσβεσης       : τιάς ξηρή χηµική ουσία 

ψεκάζοντας µε νερό. Αποµακρύνετε το προσωπικό. Φοράτε 
προστατευτικά ενδύµατα και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φω
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σε σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Μην διαχέετε την ουσία στο 
περιβάλλον. Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) 

Ατοµική προστασία      :

ποσότητας υλικού    και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αποφύγετε να δηµιουργείτε 
σκόνη της ουσίας.  

5 ΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ

 
Χειρισµός                   :      
   ό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 

Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
λυθείτε σχολαστικά µετά 
 ρουχισµό και πλύνετε 

πριν την επαναχρησιµοποίηση του.  
 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµ

µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Π
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο

Αποθήκευση              :   ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   ρούνται οι φερόµενες µε 

Β ί ο

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 

∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατη
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. εβαιωθε τε ότι οι σταθµ ί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε 
προστατευτικά κιάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
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εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
ΧρησιµοΑναπνευστικό            : 

σύστηµα  
ποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 

επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
ανα

 
πνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                 : 

 

Το αδιπικό οξύ µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα, στο 
αναπνευστικό σύστηµα και στα µάτια.  

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος  : 
 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς. Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν 
υπολείµµατα της ουσίας οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε 
τους σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 

ράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ  

 

ΕΕ      
R36 Ερεθιστικό στα µάτια.  
 
S2 ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από παιδιά. Φ

  

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : α τη χηµική βιοµηχανία. 

   

 :      

του 
προϊόντος. 

 
 

περιορισµοί    
Πρώτη ύλη γι

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  
 
Σηµείωση                  

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

 
: ΑΕΡΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : 

∆έρµα                         : δέρµατος µπορεί να 
οτήτων στο δέρµα.  

Κατάποση                   : ∆εν αποτελεί τρόπο εισόδου στον οργανισµό. Το υλικό είναι 
αέριο σε συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά µπορεί να προκαλέσει 

Εισπνοή                      : 

ας και πνευµονίας.  
  συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην ουσία προκαλεί 

βλάβη στα νεφρά και χηµική πνευµονίτιδα. Άτοµα µε ήδη 

 

Φυσικοί/ χηµικοί         : 
κίνδυνοι 

∆ιαβρωτικό αέριο. 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, Προκαλεί κάψιµο στα µάτια, 
στο δέρµα και στην αναπνευστική δίοδο. Η ουσία µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. Σε συνθήκες περιβάλλοντος, είναι άχρωµο 
αέριο µε καυστική ή ερεθιστική οσµή.  
 

Η έκθεση στην αέρια αµµωνία µπορεί να προκαλέσει πόνο και 
καταρροή δακρύων και σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί 
βλάβη στον κερατοειδή.  
Η συνεχής ή εκτεταµένη επαφή του 
οδηγήσει σε απορρόφηση επικίνδυνων ποσ

κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα, στον οισοφάγο και στο 
στοµάχι.  
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στη µύτη, στο λάρυγγα. Σε 
υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην 
αναπνοή, πόνο στο στήθος, φλέγµατα, πνευµονικό οίδηµα. Η 
υπερέκθεση µπορεί να συµβάλλει στην εµφάνιση οξείας 
βρογχίτιδ

Χρόνια έκθεση           : Η

υπάρχοντα δερµατικά προβλήµατα, είναι πιο ευάλωτα στις 
επιδράσεις της ουσίας.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  ε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 

Επαφή µε το δέρµα   :  τε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 

στε σχολαστικά τα υποδήµατα 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µ

Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα.  
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθεί

επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρί
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πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 

Εισπνοή                    :   αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 

χων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
Αναζητήστε αµέσως 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-

ος 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 

άλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 

αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό

δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσ
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. 
ιατρική φροντίδα. 

4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχον άτοµο έχει τάση πρ

επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφ

στόµα.  
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
 

 αυτοδύναµη αναπνευστική 

για να τους 

ροή αερίου και 

ν 
ό 

ίου και 
, καθώς και ο 

περιέκτης της, δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερµοκρασίες 
µε ωση που προκληθεί φωτιά, 
µην . Τα εύφλεκτα αέρια 
µπορεί να απλωθούν στον χώρο και να αποτελέσουν κίνδυνο 

α αναφλεγούν από φλόγα 
κλπ), άλλες φλόγες, 

Μέσα κατάσβεσης     : 
 

 

Γενικές πληροφορίες   : Αποµακρύνετε το προσωπικό από την περιοχή της φωτιάς. Οι 
πυροσβέστες πρέπει να φορούν
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Αµέσως ψεκάστε 
τους περιέκτες µε σπρέι νερού, από απόσταση, 
διατηρήσετε δροσερούς και για να µειώσετε τα διαβρωτικά 
αέρια. Σταµατήστε αµέσως τη διαρ
αποµακρύνετε τους περιέκτες από το χώρο, χωρίς να διατρέχετε 
κίνδυνο. Η αέρια αµµωνία σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα µε το
αέρα και µε οξειδωτικές ουσίες. Η θερµότητα που εκλύεται απ
τη φωτιά µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την πίεση του αερ
να προκληθεί ρήξη του περιέκτη. Η ουσία

γαλύτερες από 52 0C. Σε περίπτ
 επιχειρήσετε να σβήσετε τις φλόγες

έκρηξης. Οι ατµοί της ουσίας µπορεί ν
εναύσµατος (συσκευής φωταερίου 
κάπνισµα, σπινθήρες, ηλεκτρικό εξοπλισµό, θερµότητα, στατική 
εκκένωση και από άλλες πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται στο 

.χώρο και κοντά στην ουσία  Τα προϊόντα καύσης της ουσίας 
είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, αφρό, 
ξηρή χηµική ουσία ή διοξείδιο του άνθρακα.  
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4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αµέσως αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο χώρο. 
Η ουσία είναι διαβρωτική. Η επαφή της µε εύφλεκτα αέρια 
µπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη. Μειώστε τους ατµούς µε 
νεφέλωση ή σπρέι νερού. Μην ψεκάζετε µε νερό απευθείας στη 
ουσία. Προφυλάξτε το χώρο από την εξάπλωση του αέριου. 
Αερίστε τον χώρο όπου έγινε η έκχυση της ουσίας. Κλείστε τις 
διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο.  

 

 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   :      
   

Προστατέψτε τις φιάλες του αερίου από τις φθορές. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλο µέσο για να µετακινείτε τις φιάλες, 
µην τις σέρνετε, µ  τις κυλάτε. Ποτέ µην προσπαθήσετε να 
σηκώσετε τις φιάλες από το πώµα, η χρήση του είναι 
αποκλειστικά για τη  προστασία της βαλβίδας. Μην τοποθετείτε 
αντικείµενα στο πώ α της φιάλης (µηχανικό κλειδί, κατσαβίδι), 
υπάρχει κίνδυνος α καταστραφεί η βαλβίδα και υπάρξει 
διαρροή του αερίου

Αποθήκευση              :    Η χρήση και η απο ήκευση της ουσίας θα γίνετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό.  τις φιάλες εύφλεκτων αερίων 
από οξυγόνο, χλώριο τουλάχιστον 6 µέτρα µακριά. 
Προστατέψτε τις φιάλες από πτώσεις και χτυπήµατα. 
Τοποθετήστε, στο χώρο αποθήκευσης των φιαλών αερίου, την 
κατάλληλη επισήµ ση  σχετικά µε την απαγόρευση του 

. ∆εν θα υπάρχει 
εύετε χωριστά τις 

κενές από τις γεµ  φιάλες. Η θερµοκρασία στο χώρο 
περνάει τους 52 0C. 

ην

ν
µ
ν
. 
θ
∆ιαχωρίστε

αν
καπνίσµατος και τη χρήση γυµνής φλόγας
καµία πηγή ανάφλεξης στο χώρο. Αποθηκ

άτες
αποθήκευσης δεν ρέπει να ξε

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
ίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

τον αέρα συγκεν
καταληπτικών ορ
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Χρησιµοποιείστε σύστηµα για την απαγωγή 
καυσαερίων, που να παρέχει προστασία από διάβρωση και 
έκρηξη. 
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Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 : ρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά όταν χρησιµοποιείτε φιάλες. 
             : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Συνίσταται 

Ρουχισµός                  :   προστατευτικό εξοπλισµό. 

σύστηµα  πάρχει επαρκής εξαερισµός, 

 
 

 

Μάτια                        
∆έρµα            

Χ

η χρήση ελαστικών γαντιών από νεοπρένιο. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς της ουσίας. Εάν δεν υ
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  

 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία..  

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η ουσία δεν αναµένεται ν ς σ ας 
κατατάσσονται ως ρυπογόν

α έχει επιπτώσει το περιβάλλον. Τα συστατικά της ουσί δεν 
α. 

 
  9.  ∆ Σ ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑ

 
Απόρριψη προϊόντος : Επιστρέψτε τις χρησιµοποιηµένες φιάλες στον προµηθευτή. 

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

Φράσεις ασφάλειας   : α

τρική παρακολούθηση. 
S36/37/39  ρούχα, γάντια και 
χρη ία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 

R23/24 Τοξική ουσία σε περίπτωση εισπνοής και κατά την 
επαφή µε το δέρµα. 

ΕR10 ύφλεκτη ουσία. 
R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.            
S45 Σε περίπτωση τυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 

ΕΕ      αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S61 Αποφύγετε τη διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ια

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά
σιµοποιείτε κατάλληλη προστασ
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S9 ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε χώρο µε καλό εξαερισµό. 
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε ΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜ

 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

 
ανθρώπινη υγεία 

ν αναπνευστική δίοδο. Επιδρά στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Η εκτίναξη του υγρού στα µάτια µπορεί να προκαλέσει 

Εισπνοή                    : 

 
σει κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

 πνευµονικό οίδηµα. Όταν θερµαίνεται ή σε µορφή οµίχλης, 
ια κίνηση των µατιών 

η  νευρικού

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :    Επιβλαβές ή θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές 
αν εισπνευστεί ή απορροφηθεί από το δέρµα. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρµα και ερεθισµό στα 
µάτια, στο δέρµα και στη

 

ερεθισµό, πόνο και βλάβη. 
Μπορεί να παρατηρηθεί µικρός δερµατικός ερεθισµός και 
διείσδυση της ουσίας στο δέρµα.  
Η εισπνοή ατµών της ουσίας, αν δεν είναι θερµοί, δεν 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο. Η έκθεση στους ατµούς της 

∆έρµα                        : 

ουσίας πάνω από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προκαλεί 
πονοκέφαλο και ερεθισµό στο λάρυγγα. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει ναυτία, εµετό, ζαλάδα και υπνηλία. Μπορεί να 
ροκαλέπ
και
µπορεί να προκαλέσει γρήγορη και ακούσ
και κώµα.   
Τα συµπτώµατα είναι κατάπτωσ του κεντρικού  Κατάποση                 : 
συστήµατος, πονοκέφαλος, εµετός, ταχυκαρδία, υπόταση, ζάλη, 
λιποθυµία, σπασµούς. Μπορεί να προκληθεί και θάνατος από τη 
δυσλειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος και  
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

Επαφή µε το δέρµα   :  µα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρ
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Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την επ
Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 

αναχρησιµοποίηση του. 
πριν από τη νέα χρήση 

τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Κατάποση                 : 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνοι                     :    
υρκαγιάς/ έκρηξης π

Σε θερµοκρασία πάνω από το σηµείο καύσης (111 C), οι ατµοί 
της ουσίας σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Οι 

o

 

   

Προστασία                 :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Κατά τη διάρκεια 
της φωτιάς εκλύονται τοξικά αέρια και καπνοί. 

περιέκτες µπορεί να εκραγούν όταν εκτίθενται σε πηγές
θερµότητας. 

Μέσα κατάσβεσης     :   Σε περίπτωση φωτιάς, χρησιµοποιείστε υγρή χηµική ουσία, 
αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. Το νερό µπορεί να δηµιουργήσει 
αφρό. Σπρέι νερού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς και για να διατηρούν 
δροσερούς τους περιέκτες. Η χρήση σπρέι νερού µειώνει τους 
καπνούς και τα ερεθιστικά αέρια που εκλύονται κατά τη 
διάρκεια της φωτιάς. 

 
4 ΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛ.  ΜΕ ΥΣΗΣ 

 
 

ές                     :   Ατοµικ
προφυλάξεις                      

έκτακτης ανάγκης. 
τε

µ
Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 
µέθοδοι καθαρισµού 

ό έκτακτης ανάγκης, 

λληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε ένα µέσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία από έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 

 

Επικοινωνήστε αµέσως µε 
όλε

προσωπικό 
Εξαλείψτε ς τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήσ  µακριά το µη 
απαραίτητο προσωπικό. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 

απροστατευτικό εξοπλισµό (ενότητ  6). Ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυ ένο υλικό. 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικ

µσυγκρατήστε το χυ ένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα απουσία άλλων κατά
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στ έκτη προς διάθεση. Μην 
χρησι  τον καθαρισµό της χυµένης 
ποσότητας. Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 

µάτωση ή περιορίστε το 
τε να διασφαλίσετε ότι η 

απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το 

Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγάλης 
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

µ αυτοδύνα
µενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 

είναι επαρκής, συµβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 
του προϊόντος.  

εγανοποιηµένο, κατάλληλο περι
µοποιείτε εύφλεκτα υλικά για

συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχω
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώσ

χυµένο υλικό σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 

επιφανειακέςνα αποτρέψετε την απορροή σε  υδάτινες οδούς. 
Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-απόρριψη του υλικού. 
Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Για να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, 
πρέπει να χρησι οποιείτε µη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινό

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Φυλάσσετε τον 
περιέκτη κλειστό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. 
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. 
∆ιατηρείστε µακριά από οξέα και οξειδωτικά υλικά. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε όλες τις 
πιθανές πηγές ανάφλεξης. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
έθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισΜ µός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 

µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής           :     Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
ισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 

ηµέρας. 

Προστασία µατιών     : τατευτικά γυαλιά.  

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

 φαγητό, το κάπν

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Χρησιµοποιείστε προσ
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Προστασία δέρµατος : θαρή 

τικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
τµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 

 ατµών. 

Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια και κα
προστατευτική ενδυµασία. 

Αναπνευσ
σύστηµα  α

προστατεύει κατά των οργανικών
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στα µάτια :     
Μυκητογέννεση         : 

Ερεθιστικό. 
Η ουσία παρουσίασε µεταλλακτική ικανότητα σε εργαστηριακά 
πειράµατα που έγιναν σε ζώα. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

ς αµέσως διασπάται. ∆εν 
εξατµίζεται ιδιαίτερα και διηθείται µέσα από το χώµα και το 
νερό του εδάφους. Όταν η ουσία διοχετεύεται στο νερό αµέσως 

 

Όταν η ουσία διοχετεύεται στο έδαφο

διασπάται, δεν εξατµίζεται ιδιαίτερα και έχει διάρκεια ηµίσειας 
ζωής ανάµεσα σε 1 µε 10 µέρες. Όταν διοχετεύεται στον αέρα, 
διασπάται αµέσως εξαιτίας φωτοχηµικής αντίδρασης που 
λαµβάνει χώρα και παράγει ρίζες υδροξυλίου. Σε αυτή την 
περίπτωση έχει διάρκεια ηµίσειας ζωής 1 µε 10 µέρες. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 

 
Εναπόθεση                 :    
απορριµµάτων     

 
 

σης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περ ούς νόµους και κανονισµούς.  

 

Προφυλάξεις              :      Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος  : Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµη

ιφερειακούς, εθνικούς και τοπικ
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  10.  ΚΑΝ  ΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας  

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
S36/37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυµασία, γάντια και προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την ετικέτα του 

 : 
ΕΕ      

 

περιέκτη. 
S53 Αποφύγετε την έκθεση στην ουσία. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

µή του
 

µες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανο  ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσι

Σηµείωση                   :     Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΑΚΕΤΟΝΗ  
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Περιβαλλοντικοί         :     
κίνδυνοι 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

∆έρµα                         : 

Εισπνοή                     :  πονοκεφάλους, ζαλάδα, υπνηλία, ναυτία 
και µπορεί να επιφέρει απώλεια των αισθήσεων. Ενδέχεται να 

 οδού. Συµπτώµατα 
παρόµοια µε αυτά της δηλητηρίασης από οινόπνευµα. 

Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και 

 

Πολύ εύφλεκτο. 

Ερεθίζει τα µάτια. 
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρµατος ή σκάσιµο. 
Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να 
προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερµατίτιδα. 
Η εισπνοή προκαλεί

προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής

διάρροια. Προκαλεί ελαφρύ ερεθισµό στο στόµα, το λάρυγγα 
και τον οισοφάγο. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει ναυτία, 
αδυναµία και συµπτώµατα από το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  τωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

ερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

τ
αστικά τα υποδήµατα 

πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

Σε περίπ
ν

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε ο ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολ

αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
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αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
ρηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

φροντίδα. 
είτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 

τε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
οτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 

ιατρική φροντίδα. 
 

δύσπνοια χο

Κατάποση                 : Μην προκαλ
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνε
τις αισθήσεις του, οτιδήπ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Μέσα κατάσβεσης      

      : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό 

η κατάλληλο           : 
Επικίνδυνα προϊόντα  :  Τα προϊόντα αυτά είναι τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2). 

Ασυνήθης κίνδυνοι    :    
πυρκαγιάς/ έκρηξης 

Ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό και ατµός. Ο ατµός ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά λόγω ανάφλεξης. Οι ατµοί ενδέχεται να 

ρευτούν σε χαµηλούς ή περιορισµένους χώρους, να 
απόσταση έως την πηγή ανάφλεξης και να 

απορροή στον υπόνοµο ενδέχεται 

Ειδικές διαδικασίες    :     
καταπολέµησης άν 

ρο 
ς. 

ρκαγιά. 
Προστασία                :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συ ρτηση. 

 

 
Κατάλληλο           

 

(οµίχλη), αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 
Μην χρησιµοποιείτε υδατοπίδακα. Μ

διάσπασης  

συσσω
διανύσουν σηµαντική 
αναφλεγούν προς τα πίσω. Η 
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 
Μην καταπολεµείτε την πυρκαγιά όταν αυτή φτάσει στο υλικό. 

πυρκαγιάς  
Αποµακρυνθείτε από τη φωτιά και αφήστε το να καεί.  Ε
υπάρχει πυρκαγιά, αποµονώστε αµέσως το χώ

ντοαποµακρύνοντας όλα τα άτοµα από την περιοχή του συµβά
 Μεταφέρετε πρώτα τα άτοµα µακριά από την οπτική γραµµή 

του τόπου του συµβάντος και µακριά από τα παράθυρα. Ψύξτε 
µε νερό κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυ

σκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξά

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Ατοµικές                     :   
ροφυλάξεις                      π

 

Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε µακριά το µη 

ιαπαραίτητο προσωπικό. Χρησ µοποιείστε το κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσι ο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, 
συγκρατήστ

Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 

µ
ε το χυµένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
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µέθοδοι καθαρισµού υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµ  απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε έν έσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία πό έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 
στεγανοποιηµένο, ατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Για 
µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών συγκρατήστε το χυµένο 
υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το υλικό µε κάποιο άλλο 
τρόπο, έτσι ώστε ν  διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα 
καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ελαχιστοποιήστε την επαφή 
του χυµένου υλικού  έδαφος για να αποτρέψετε την απορροή 
σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. Βλέπε ενότητα 9 για την 
διάθεση-απόρριψη του υλικού. 

Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγάλης 
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Γι να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, 
πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινόµενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 
είναι επαρκής, συµβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 
του προϊόντος.  

 

α
α µ
α
κ
 

α

 
 στο

α 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε  επαφή µε τα µάτια. Φυλάσσετε τον 
περιέκτη κλειστό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. 
Φυλάσσετε µακριά  θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. Για να 
αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε τον 
στατικό ηλεκτρισµό που συσσωρεύεται κατά την µεταφορά, µε 
γείωση και συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισµού πριν 

οιείτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από έκρηξη (εξαερισµός, 
φωτισµός και χειρισ ός υλικού). Πλυθείτε σχολαστικά µετά το 

Αποθήκευση              :    Αποθηκεύετε σε ξεχωριστό και εγκεκριµένο χώρο. ∆ιατηρείτε 
τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείτε 

αγισµένο ωσότου να 
είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές 
ανάφλεξης. 

την

 από

 

από τη µεταφορά του υλικού. Χρησιµοπ

µ
χειρισµό. 

τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφρ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   χοι 

στε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγ
ώ
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των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 
ι τα ντους 

Μέτρα υγιεινής           :     µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 

προστασίας 
Αναπνευστικό            :  

 

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών κα
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 
Πλύνετε τα χέρια 

 φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 
ηµέρας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε
σύστηµα  ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 
προστατεύει κατά των οργανικών ατµών. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέ α             

Ερεθιστικό. 

   
Μυκητογέννεση         : 
Καρκινογένεση          : 

 

ρµ
Ερεθισµός στα µάτια :  Ερεθιστικό. 

∆εν είναι µεταλλαξιγόνο. 
∆εν είναι καρκινογόνο. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
    

Εναπόθεση                :    
απορριµµάτων     

 

 

Προφυλάξεις             :  
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 ριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

π

Απόρριψη προϊόντος :
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : X IF
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R11 
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

ύθηση. 

 
Πολύ εύφλεκτο. 

      
R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του  
δέρµατος ή σκάσιµο. 
R67 Οι ατµοί του µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα. 
S9   ∆ιατηρείστε τον περιέκτη σε χώρο µε επαρκή εξαερισµό. 
S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολο
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10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     ο

  

 ι

 

 

 
 

 

περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆
 
Σηµείωση                   :    

Οι πληροφορίες του εντύπ υ πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους διότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε ΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕ

 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     κτο στερεό. Η σκόνη της ουσίας, δηµιουργεί 

ύφλεκτο ή εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα και κυρίως όταν είναι 
υγρή. Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 

τ έχ

Επιδράσεις και         

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : εθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 

Εισπνοή                      : ε   

εντερικές επιπτώσεις σε σοβαρότερες περιπτώσεις.  
Χρόνια έκθεση           : Έχει παρατηρηθεί πνευµονική ινωµάτωση από χρόνια εισπνοή 

 προκαλεί µούδιασµα 
στα δάχτυλα και ίσως έχει επιπτώσεις στον εγκέφαλο. Άτοµα µε 
ήδη υπάρχοντα προβλήµατα στα µάτια στο αναπνευστικό 

ανθρώπινη υγεία 
Η ουσία είναι εύφλε
ε

στα µάτια και σ ην αναπνευστική δίοδο. Μπορεί να ει 
επιπτώσεις στους πνεύµονες. Μπορεί να ερεθίσει το δέρµα.  
 

συµπτώµατα 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 
Προκαλεί ερ
πόνο, κοκκίνισµα. 
Προκαλεί ερ θισµό στην αναπνευστική δίοδο. Τα συµπτώµατα 
περιλαµβάνουν βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Κατάποση                   : ∆εν θεωρείται τοξική ουσία παρόλο που µπορεί να σχηµατιστεί 
χλωριούχο αλουµίνιο µε συµπτώµατα όπως ναυτία, εµετός και 
άλλες γαστρ

της ουσίας. Η χρόνια έκθεση στην ουσία

σύστηµα, είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

Επαφή µε το δέρµα   :  

Εισπνοή                    :  

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
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Κατάποση                : Χο  στο πάσχον άτοµο. Μην 
προκαλείτε θούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 

µα. Αναζητήστε ιατρική 

ρηγήστε αρκετά ποτήρια νερό
 εµετό, εκτός εάν δο

αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στό
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος φωτιάς         : 

µ ι  
ν µετάλλων. Όταν υγρανθεί µεγάλη ποσότητα 

σκόνης  της ουσίας, αυτόµατα θερµαίνεται. Όταν η ουσία 
αντιδρά µε ισχυρά οξέα και αλκάλια εκλύεται εύφλεκτο αέριο 
υδρογόνο, επικίνδυνο για έκρηξη. 

Κίνδυνος έκρηξης       : Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 
µεγάλες συγκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, τότε 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επίσης, έκρηξη µπορεί να προκληθεί 
όταν αναµιχθεί σκόνη αλουµινίου, άλατα του θειικού οξέος µε 
νάτριο, άλας ανθρακικού οξέως µε κάλιο και βενζαλδεύδη. Η 
ουσία είναι ευαίσθητη στις στατικές εκκενώσεις.   

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Για την κατάσβεση της φωτιάς χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική 
ουσία. Μην χρησιµοποιείτε νερό. Μην χρησιµοποιείτε αλογόνα 
για την κατάσβεση της φωτιάς.  Μην δηµιουργείτε και µην 
διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας κατά τη διάρκεια της 
κατάσβεσης.  

 

Το αλουµίνιο σε µορφή σκόνης είναι εύφλεκτο και προκαλεί 
βίαιο κάψι ο παρουσία οξε δωτικών ουσιών και συγκεκριµένων 
οξειδίων τω

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

εξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στο περιβάλλον. 

εση. 
οποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 

Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 
ό.  

:  Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλ

ποσότητας υλικού    Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθ
Τ

Αποφύγετε την επαφή µε το νερ
 

 88



5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
    ανάφλεξης. 

Προστατέψτε την ουσία από υγρασία. Αποφύγετε την περαιτέρω 
ην ηλεκτρική ενέργεια, 

συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  Η χρήση της 
ουσίας θα γίνεται σε µη εύφλεκτο περιβάλλον, διότι υπάρχει 

Αποθήκευση              :    

και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 

ρούνται επικίνδυνοι. 

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 
Αποµακρύνετε τις πηγές θερµότητας και

δηµιουργία σκόνης. Εξασφαλίστε τ

µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό 
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεω

 
6.  Α Μ  Π ΑΜΕΤΡΑ ΤΟ ΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙ Σ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   

ι τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρη  γυαλιά ή 
προστατευτικά κιάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

γ ι

Ενδυµασία                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα   εγκεκριµένη συσκευή 

αναπνοής. 
 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών κα

σιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, ια κανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Επικίνδυνα προϊόντα : ί µετάλλων εκλύονται κατά τη θερµική διάσπαση Τοξικοί ατµο
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αποσύνθεσης της ουσίας. 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

η της. Η απόρριψη του προϊόντος 
τους περιφερειακούς, 
µούς.   

 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Παρόλο που 
δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, η ουσία µπορεί να 
παρουσιάσει ένα χαρακτηριστικό που µπορεί να την κατατάξει 
στα επικίνδυνα απόβλητα και να χρειαστεί συγκεκριµένη 
διαχείριση για την απόρριψ
γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισ

9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

 

Σηµείωση                   :      

 του 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

  π∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :    
 

Οι πληροφορίες του εντύπου ρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :      µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 

     
 

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 
Εισπνοή                      : ί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 

Κατάποση                   : ε
Χρόνια έκθεση           : 

 συνεχής και παρατεταµένη έκθεση 

 

ανθρώπινη υγεία 
Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 
 Επιδράσεις και    

συµπτώµατα
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Προκαλε
στους πνεύµονες. 
Προκαλεί ρεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για το αναπνευστικό σύστηµα, 
τα µάτια και το δέρµα. Η
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργανα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
 µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 

Επαφή µε το δέρµα   :  έρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 

ση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

Κατάποση                 :  εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
υ έχει χάσει τις 
αζητήστε ιατρική 

φροντίδα. 

Επαφή

βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δ

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτω

αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο πο
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αν
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η εν υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά µε τον κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση στατικής 
εκκένωσης. Σε περίπτωση θερµικής αποσύνθεσης, εκλύεται 

ακικό νάτριο µπορεί να 
αναφλεγεί και να καεί έντονα όταν έρθει σε επαφή µε ενώσεις 

κή θερµοκρασία. Αντιδρά 

 

ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆

αέριο οξείδιο του νατρίου. Το ανθρ

του φθορίου. Επίσης, η ουσία αποσυντίθεται όταν έρθει σε 
επαφή µε το φθόριο, σε κανονι
εκρηκτικά µε µέταλλα του αλουµινίου.  

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού 
οξέος. Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην 
µολυσµένη επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς 
κανονισµούς για τη διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης 
έκχυσης, χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού οξέος. 

ό στην µολυσµένη 

 

 π

Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερ
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   : 
   

ερίπτωση κατάποσης, 
επιδεικνύοντας την 

ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
µα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 

ώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 
. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 

µβατα 
ερµητικά 

έτοιµος προς χρήση. 
0

     Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε π
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 

δέρ
χ

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύ
αντιδραστήρια, όπως οξέα. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
Μην αποθηκεύετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 24 C. 
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6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :    οι φερόµενες µε 

ν κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

∆έρµα                         : 
ή 

Ενδυµασία                  :  α υ η
β

ά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

σύστηµα  

 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµώ

σταθµού εργασίας. 
 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµικ
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστ τευτική ενδ µασία, χ µικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµ άνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδι

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ο πτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. 
Ειδικές επισηµάνσεις : 

επιδράσεις 

∆έρµα:

υσία είναι επικίνδυνη, σε περί

 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος µε πιθανό κάψιµο. Η 
σε άλλες τοξικές επικινδυνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης, τη 

συγκέντρωση της ουσίας και από τον τρόπο επαφής. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µ τια και κάψιµο. Μεγάλες 
συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον κερατοειδή 
χιτώνα.  

ά

Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο γαστρική οδό, προκαλώντας ναυτία, εµετό, 
διάρροια, δίψα, γαστρικό πόνο. Μπορεί να επιδράσει στο 
καρδιαγγειακό σύστηµα.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο 

άνη. Τα 
συµπτώµατα είναι βήχας, δύσπνοια, πνευµονικό οίδηµα.  
αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη µεµβρ

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
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 της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία.  

 
9.  ΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙ

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

R36/37 Ερεθιστικό στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα.  

S22 Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

  

 

 

 

Σηµείωση                   :    Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ  

 

Ο
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : ά
∆έρµα                        : 
Εισπνοή                     : 
Κατάποση                  : 
Χρόνια έκθεση          : το αναπαραγωγικό 

καλέσει 
βλάβη σε ζωτικά όργανα. 

 

 

Προκαλεί ερεθισµό στα µ τια. 
Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα.  
Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. 
Ήπιος ερεθισµός σε περίπτωση κατάποσης. 
Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το αίµα, 
σύστηµα, για το κεντρικό νευρικό σύστηµα και για το συκώτι.. 
Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προ

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  φής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 

. 
τικές οδηγίες από 
όρµητα, κρατήστε 

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 

ική φροντίδα. 
 

Σε περίπτωση επα

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχε
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθ

ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 
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κα διο του άνθρακα. Η ουσία 
όταν και εκλύει καυστικό και 
ερεθιστικό καπνό. Η σκόνη της ουσίας εξαπλώνεται στον αέρα 

εί σε πηγή ανάφλεξης. 
τιάς ξηρή χηµική ουσία, 

ύσης είναι µονοξείδιο και διοξεί
 θερµαίνεται, αποσυντίθεται 

και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν εκτεθ
Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωΜέσα κατάσβεσης       : 

 σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 

νµε εφελωτήρες (water fog). 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία (φτυάρι σε µεγάλη 
έκχυση) για να  µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας άφθονο νερό στη 
µολυσµένη περιοχή. 

 π

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 

τικά µέτρα για την 
κτρική συνέχεια, 

συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
 ου έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 

µούς. Εξατµίστε σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά 
από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
ακριά από ασύµβατα 

αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπ
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλε

ακόµη και εκείνα
επικίνδυνους ατ

π

δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

µ
Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατ ών κάτω των αντίστοιχων 
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής 

             : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
υτική µάσκα. 

Ενδυµασία                  :  υτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  τ  σ

 

προστασίας 
Μάτια            

προστατευτικά κυάλια ή προστατε
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατε
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήσ ε µια εγκεκριµένη υσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα.  
Μάτια: Η σκόνη της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση µεγάλων ποσοτήτων της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και πόνο, ναυτία και 
εµετό. Μπορεί να επιδράσει στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 
(τρεµούρα, σπασµούς) και στο αναπνευστικό σύστηµα 
(δύσπνοια). Τα ίδια συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν και σε 
περίπτωση χρόνιας ή παρατεταµένης έκθεσης, καθώς επίσης η 
ουσία µπορεί να έχει επίδραση και στο αίµα, στο ουροποιητικό 
σύστηµα, στον µεταβολισµό και στο συκώτι. 
Η ουσία µπορεί να έχει δυσµενής επιπτώσεις στο γενετικό υλικό 

 αναπαραγωγή. 
 

και να δηµιουργεί προβλήµατα κατά την

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
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Απόρριψη προϊόντος : 
 

ς  σ
νικούς και τοπικούς νόµους και 

 

προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντο  γίνεται µε µεθόδους ύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθ
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

ής µε το 
δέρµ
R36 τια και το δέρµα. 
R63 Πιθανός κίνδυνος βλάβης σε αγέννητο παιδί. 

Φράσεις ασφάλειας   : S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 

R20/21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, επαφ
      α και κατά την κατάποση. 

/38 Ερεθιστική ουσία για τα µά

ΕΕ      

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

 
 

 

 
 
 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

Ο

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

∆έρµα                         : 

 
προκαλέσει δερµατίτιδα.   

Κατάποση                   : λέσει καταστολή του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε 
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία Σε 

ι

  ερεθισµό της αναπνευστικής διόδου. Μπορεί να 
θυµία και 

και

 βρίσκεται στον νωτιαίο µυελό). Η ουσία έχει 

Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. 
Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλάβη. 
Μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Επιβλαβές 
σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή απορρόφησης µέσω του 
δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο αίµα. Το 
βενζόλιο µπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Η ουσία είναι 
εξαιρετικά εύφλεκτη. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα 
και στην αναπνευστική οδό. Τα ζωτικά όργανα στα οποία επιδρά 
είναι αίµα, κεντρικό νευρικό σύστηµα, αναπνευστικό σύστηµα, 
µάτια, νωτιαίο µυελό, ανοσοποιητικό σύστηµα, δέρµα. 
 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών.  
Η ουσία προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος και είναι επιβλαβής 
σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Η συνεχής ή 
επανειληµµένη επαφή µπορεί να καταστρέψει το δέρµα και να

Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκα

µεγαλύτερες δόσεις, ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη 
συντονισµού, απώλεια συνείδησης, δυσλειτουργία στο 
αναπνευστικό σύστηµα, κώµα, ακόµη και τον θάνατο. Η 
αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει 
µπορεί να προκαλέσε  χηµική πνευµονίτιδα, η οποία είναι 
ανατηφόρος.  θ
ΠροκαλείΕισπνοή                     :
προκαλέσει ζαλάδα, απώλεια αισθήσεων, λιπο
κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η εισπνοή 
ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον νωτιαίο 
µυελό ή να προκαλέσει αναιµία.   

Χρόνια έκθεση          : Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον νωτιαίο µυελό των 
οστών, στο αίµα, µπορεί να προκαλέσει αναιµία  άλλες 
δυσλειτουργίες των κυττάρων. Η χρόνια έκθεση στην ουσία έχει 
συνδεθεί µε αυξηµένες περιπτώσεις εµφάνισης λευχαιµίας και 
µυελώµατος (όγκος που αποτελείται από κύτταρα, ο τύπος των 
οποίων συνήθως
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δυσµενής επιπτώσεις στην αναπαραγωγή και στο έµβρυο, 
.  

 
σύµφωνα εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

είνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

ισπνοή                    :  

Κατάποση                 : 

ήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
 του, οτιδήποτε 

οντίδα. 
 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλ

σαπούνι, για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτ

Ε

ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φρ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ό. Αποµακρύνετε 

ι
 και να σκορπίσει φωτιά. Μπορεί να 

υπάρχει συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού. 
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διο ε καταιονισµό. 

 

Το βενζόλιο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υλικ
τους περιέκτες από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε νερό διότι υπάρχει κίνδυνος οι ατµοί της ουσίας 
να αναπτύξουν µεγάλη πίεση και να προκαλέσουν ρήξη του 
περιέκτη. Αντιµετωπίστε την φωτιά από απόσταση και φοράτε 
πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή. Οι 
ατµοί της ουσίας είναι βαρύτεροι του αέρα, µπορούν να 
µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να φτάσουν σε 

α υαποµ κρ σµένες πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο 
οπισθοσπινθήρων. Το υγρό επιπλέε  στο νερό και µπορεί έτσι να 
πλησιάσει πηγή ανάφλεξης

ξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µ
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4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩ  ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΠΙΣΗ
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, τάφρους, ποτ µια. Καθαρίστε ο υλικό µε 
απορροφητι

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

ά τ
κό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 

σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 
που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. Χρησιµοποιήστε σπρέι νερού για 
να διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες και για να 
διασκορπίζετε τους ατµούς της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλων 
ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετε µε µηχανικά µέσα όπως 
ειδικά αντλιοφόρα οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για 
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 
σε πηγές θερµότητα . Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο ον εξοπλισµό. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα 

ρηκτικούς ατµούς. 
Μην χρησιµοποιείτ πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, 
εκκένωσης, χειρισ . Μην  κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, 

 εργασίες  σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
, οξειδωτικές ουσίες 
 περιέκτη ερµητικά 

κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

ς

 τ
που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν εκ

ε 
µού

λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια
και πηγές θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον

 
6.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

 
Μέθοδοι προστασίας :   α παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε Ν
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τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
τε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

προστασίας 
Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  εκτική 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθεί
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθ
στο υλικό. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                 : 
Καρκινογένεση          : 

 

Το βενζόλιο θεωρείται τοξικό. 
Καρκινογόνο. 

8.  -ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ

 
Προφυλάξεις              :      Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 

 

 
Απόρριψη προϊόντος : 

προϊόν ή τα δοχεία του. 
Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 

ιυλικού που παράγε , έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 

 µαπόρριψη του προϊόντος γίνεται ε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R45 ο. 
R46 µική γενετική βλάβη. 
R11 Εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό. 

 Μπορεί να προκαλέσει καρκίν
Μπορεί να προκαλέσει κληρονο

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R48/23/24/25 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία από συνεχή 
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ή παρατεταµένη έκθεση µέσω εισπνοής, επαφής µε το δέρµα και 
κατάποσης. 
R65 Επιβλαβέ , µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες 
σε περίπτωση κατάποσης. 
S53 Αποφύγετε την έκθεση- συµβουλευτείτε τις οδηγίες πριν 
από την χρήση. 

ς

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

ι κ
 
 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ατρι ή βοήθεια.   

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 και                : 

περιορισµοί    
Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

 
 

τ ε
χειρίζονται την ουσία. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Χρήσεις

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :    Οι πληροφορίες ου ντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩ

 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί      : 

 την       : Η ουσία µπορεί να είναι τοξική στους πνεύµονες, στο νεφρό, 
ή δίοδο. 

                : 
. 

Εισπνοή                    : Επιβλαβές κατά την εισπνοή. Προκαλεί ερεθισµό στην 
και παρουσιάζονται 

συµπτώµατα όπως  φτέρνισµα και δύσπνοια, πνευµονικό 
οίδηµα, ασφυξία. Σοβαρότερη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

ς. Επίσης, µπορεί να επηρεάσει το 
ηµα, προκαλώντας ζάλη, πονοκέφαλο, 

ού συστήµατος.  
Κατάποση                 : ροκαλεί γαστρεντερικό 

ερεθισµό, ο οποίος εκδηλώνεται µε ναυτία, διάρροια και τάση 
για εµετό. Μπορεί να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστηµα και 

       :       
ργική αντίδραση. Η συνεχής 

εισπνοή ή κατάποση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο συκώτι 
το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Η συνεχής εισπνοή µπορεί να επηρεάσει τον 
µεταβολισµό (απώλεια βάρους). Σοβαρότερη έκθεση µπορεί να 

κίνδυνοι 
Κίνδυνοι για

Εύφλεκτη ουσία. 

ανθρώπινη υγεία στο δέρµα, στα µάτια, στο συκώτι, στην  αναπνευστικ
Επιδράσεις και          
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Είναι διεισδυτική ουσία και 
µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα

∆έρµα       

αναπνευστική δίοδο (µύτη, λάρυγγας) 

βλάβη στους πνεύµονε
κεντρικό νευρικό σύστ
υπνηλία, ναυτία, κατάρρευση του νευρικ
Επιβλαβές, σε περίπτωση κατάποσης. Π

το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Συνεχής ή παρατεταµένη έκθεση της ουσίας στο δέρµα, 
προκαλεί ευαισθησία και αλλε

Χρόνια έκθεση  

και στο νεφρό. Μπορεί να επηρεάσει 

προκαλέσει πνευµονικό φράξιµο.  προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά 
όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

ρ
Επαφή µε το δέρµα   :  άν 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατ ική φροντίδα. 
Πλύνετε µε άφθονο νερό για 15 τουλάχιστον λεπτά. Ε
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εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
                    :  άν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύ αζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
 άτοµο που έχει χάσει 

όµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Εισπνοή Ε

σπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν

ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στ

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

 
εί να σχηµατίσουν εκρηκτικό µίγµα. Οι ατµοί 

ενδέχεται να µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να 
φτάσουν σε αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης, προκαλώντας 
κίνδυνο οπισθοσπινθήρων 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική 
σκόνη. Σε περίπτωση µεγάλης φωτιάς, χρησιµοποιήστε 
υδατοψεκασµό, αφρό. ∆ιατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες, 
ψεκάζοντας µε νερό για να αποτρέψετε την αύξηση της πίεσης, 
την αυτανάφλεξη ή την έκρηξη.  

Είναι εύφλεκτο υλικό και παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο όταν 
βρίσκεται κοντά σε θερµότητα, φλόγα, σπίθα. ∆ιαλύεται ή 
διασκορπίζεται στο νερό. Οι ατµοί της ουσίας σε επαφή µε τον 
αέρα µπορ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες  υτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε 
µι
ποσότητας υλικού    

Προσθέστε απορροφητικό υλικό για να καθαρίσετε την χυµένη 
 στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
εγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 

συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το 
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η 

σε υδατική οδό. 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 
να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. 
ιατηρείτε µακριά από πηγές θέρµανσης, σπινθήρες, φλόγες. 

Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

 
 

  : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατε
(ενότητα 6). 

περίπτωση έκλυσης  
κρής ή µεγάλης 

ουσία και µεταφέρετε σε
προς διάθεση. Για µ

απορροή του δεν θα καταλήξει 

∆
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5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

ά ρ .

Αποθήκευση              :    

, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο 
χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές 

 

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Εξασφαλίστε την 
ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον 
εξοπλισµό. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη 
επαφή µε το δέρµα, τα µ τια και τον ουχισµό  Μην αφήνετε 
εκτεθειµένους τους περιέκτες σε πηγή θέρµανσης, σπινθήρες, 
φλόγες, σε απευθείας επαφή µε το ηλιακό φως. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς, αέρια.  
Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θέρµανσης. Η ουσία είναι 
ευαίσθητη στο φως. ∆ιατηρείτε το υλικό σε  περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό

ουσίες, οξέα, αλκάλια.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 

προστασίας 
Μάτια                         : α . 

 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

 

Μέθοδοι προστασίας :  Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

µσταθ ού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλ  προστατευτικά γυαλιά

Εξοπλισµός ατοµικής 

∆έρµα                         : 
Ρουχισµός                  : 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ληροφορίες     
Περιβαλλοντικές        :  
π

∆εν είναι πιθανό να αναπτυχθούν επικίνδυνα προϊόντα κατά την 
διάσπαση της ουσίας. Τα προϊόντα της διάσπασης είναι λιγότερο 
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τοξικά από την ίδια την ουσία.   

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

 
 την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, σε περίπτωση επαφής 
µε το δέρµα, στην κατάποση.  
R43 Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει ευαισθησία. 
S9 ∆ιατηρείστε τον περιέκτη σε χώρο µε εξαερισµό. 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

 
Σηµείωση                   :      

 
 
 
 
 

 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

 
 

: ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ  

1.  ΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Π

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Πολύ επικίνδυνη ουσία για τα µάτια ερεθιστική, διαβρωτική). Μάτια                         :  (

: 
 να προκαλέσει κάψιµο και φλεγµονή, η οποία 

ρα και περιστασιακά 
 έκθεση στην οµίχλη 

της ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό του 
δέρµατος. 

ο οποίος χαρακτηρίζεται από βήχα, 
αναπνοή. Η συνεχής και 

σει βρογχικά προβλήµατα. 
 

Η οµίχλη της υγρής ουσίας µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς και κυρίως στη βλεννώδη µεµβράνη των µατιών. Τα 
συµπτώµατα του ερεθισµού είναι κοκκίνισµα, φαγούρα και 
δάκρυσµα. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην οµίχλη 
της ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό των µατιών. 
Ερεθιστική και διαβρωτική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα. Μπορεί

∆έρµα                         

χαρακτηρίζεται από κοκκίνισµα, φαγού
φουσκάλες. Η συνεχής και παρατεταµένη

Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. Η οµίχλη της υγρής 
ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό στο στόµα και 
στην αναπνευστική οδό, 
αίσθηση πνιξίµατος και δυσκολία στην 
παρατεταµένη έκθεση στην οµίχλη της ουσίας  µπορεί να 
προκαλέ

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

 ιατρική φροντίδα. 
Επαφή µε το δέρµα   :  είτε µε άφθονο νερό και 

ε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

οµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθ
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστ

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτ

ιατρική φροντίδα. 
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ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 

ε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 

 
 

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστ
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

ερες οργανικές υγρές ουσίες, η φωτιά είναι πιθανή σε 

εση µεγαλύτερης 

ς. 
 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Όπως στις 
περισσότ
υψηλές θερµοκρασίες.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβ
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρε

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησι προστατευτικό εξοπλισµό 

(εν
Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 

ού    

Η ουσία είναι διαβρωτική. Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, 
αραιώστε µε νερό, απορροφήστε την εκχυµένη ποσότητα µε 

ν εκχυµένη ποσότητα, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 

τήστε την διαρροή, αν είναι 

υ ε
Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 

αποχετευτικούς αγωγούς και ποτάµια. Χρησιµοποιείστε σπρέι 
νερού για να αποµακρύνετε τους ατµούς της ουσίας. 

µοποιείστε το κατάλληλο 
ότητα 6). 

 π
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικ

αδρανές ξηρό υλικό και µεταφέρετε τη

διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Σε 
περίπτωση µεγάλης έκχυσης, σταµα
δυνατόν. Χρησιµοποιείστε απορροφητικό µέσο, όπως ξηρό 
χώµα, άµµο ή κάποιο µη καύσιµο υλικό, για να καθαρίσετε την 
εκχυµένη ποσότητα. Μην ρίχνετε νερό στον περιέκτη. Μην 
αγγίζετε την εκχ µένη ποσότητα. Αποµακρύνετ  όλες τις πηγές 
ανάφλεξης. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
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σχολαστικά µετά το µό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. ∆ιατηρείτε την 
ουσία µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Μην ρίχνετε 
νερό στους περιέκτες. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν 
αδειάσει, µπορεί να  επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε 
σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, 
όπως οξειδωτικές ουσίες, οξέα. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από µβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά λειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση

 

 χειρισ
. 

 περιέχουν

ασύ
κ
. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε ατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα ιεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό  που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 

το. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 

κ

δ

και
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτη

, 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : ∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η συνεχής 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει πληγές και 
αλλοίωση του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση ποσότητας της ουσίας µπορεί να 
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προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό κα
Μπορεί να επιδράσει στα νεφρά, στο

ι πόνο, ναυτία και εµετό. 
 αίµα, στη συµπεριφορά 

(σπασµούς, υπνηλία) και στην αναπνοή. Σε περίπτωση χρόνιας ή 

 

παρατεταµένης έκθεσης, µπορεί να εµφανιστούν πληγές στο 
στόµα, γαστρικός ερεθισµός, πυρετός, ναυτία, ρίγος, εµετός και 
αδυναµία.  

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ  ΠΟΥ

 
Φράσεις κινδύνου      : R37/38 Ερεθιστική ουσία για το αναπνευστικό σύστηµα και το 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

ΕΕ      δέρµα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα µάτια µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S28 Μετά την επαφή της ουσίας µε το δέρµα, πλύνετε µε 
άφθονο νερό. 
S36/37/39 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και την κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα της ουσίας. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
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Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

ά

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατ  συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
  Κίνδυνοι για την         :   

ανθρώπινη υγεία 
Ελαφρώς ερεθιστική ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(διεισδυτική), µε τα µάτια και κατά την εισπνοή ή την 
κατάποση. Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για τα νεφρά. Η 
παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στα ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

Εισπνοή                    :  

Κατάποση                 : 

 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση 
ερεθισµού. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 

ό υρουχισµ  και τα ποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση εµφάνισης ερεθισµού.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, εάν εµφανιστούν 
συµπτώµατα.. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : κρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης της ουσίας είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα 
και ερεθιστικοί και τοξικοί καπνοί. Η γλυκερίνη είναι εύφλεκτη 

 Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµο
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παρουσία γυµνής φλόγας και σπινθήρων, θέρµανσης, 

λικών. Η γλυκερίνη είναι ασύµβατη και 

ρίνη σχηµατίζει µίγµα εκρηκτικό µε το νιτρικό 
και θειικό οξύ. Το υπερχλωρικό οξύ, το οξείδιο του µόλυβδου 

εστέρα, ο οποίος 
είναι εκρηκτικός. Η γλυκερίνη µε το χλώριο, µπορεί να 
εκραγούν, αν θερµανθούν  

 χηµική 
οµίχλη 

ή σπρέι νερού. 

οξειδωτικών ουσιών. Η ουσία µπορεί να προκαλέσει έκρηξη 
παρουσία οξειδωτικών υ
µπορεί να εκραγεί, όταν έρθει σε επαφή µε ισχυρά οξειδωτικά 
όπως τριοξείδιο του χρωµίου, χλωρικό κάλιο ή υπερµαγγανικό 
κάλιο. Η γλυκε

και η γλυκερίνη σχηµατίζουν υπερχλωρικό 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση µικρής φωτιάς ξηρή
ουσία, ενώ σε µεγαλύτερη φωτιά χρησιµοποιείστε αφρό, 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙ

 
 

Γενικές πληροφορίες    : οστατευτικό εξοπλισµό 

ποσότητας υλικού    

ν
ι σε στερεή µορφή, χρησιµοποιείστε φτυάρι για να 

µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα σε κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Αν το προϊόν είναι σε υγρή µορφή, µην ρίχνετε 
νερό στον περιέκτη. Απορροφήστε µε ένα αδρανές υλικό την 
εκχυµένη ποσότητα και µεταφέρετε σε κατάλληλο περιέκτη 

υµένη ποσότητα. 
ε τους ατµούς της 

ουσίας. Μην διοχετεύετε την ουσία σε αποχετευτικούς αγωγούς. 
ανάφλεξης. Ολοκληρώστε το 

 στην µολυσµένη περιοχή και 
αερίστε τον χώρο.   

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο πρ
(ενότητα 6). 
Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, αραιώστε µε νερό και Ατοµική προστασία      :  

σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

σφουγγαρίστε ή καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο 
(χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
ετικέτα στον περιέκτη. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
σταµατήστε τη διαρροή, χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Α  το 
προϊόν είνα

 
προς διάθεση. Μην αγγίζετε την εκχ
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να µειώσετ

Αποµακρύνετε τις πηγές 
καθάρισµα, ρίχνοντας νερό

 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγε ε την επαφή µε  δέρµα Αποφύγετε την  µε  
µάτια και τον ρουχισµό  Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 

τ το .  επαφή τα
.
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πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Λάβετε προληπτικά µέτρα 
για την στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 
συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. 
ιατηρείτε µακριά από θερµότητα, πηγές ανάφλεξης και 

ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 
 

 θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
να είναι έτοιµος 

 

∆

Αποθήκευση              :   Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια και πηγές
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου 
προς χρήση.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 
∆έρµα                         :  γάντια, αποδεκτά 

ια ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

τε την εισπνοή της ουσίας. 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, γ

στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής, για να αποφύγε

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
στις τοξικές επιδράσεις  
της ουσίας στον 
άνθρωπο 

Σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα, η γλυκερίνη 
µπορεί να επηρεάσει το γενετικό υλικό και να δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην αναπαραγωγή.  
∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η ουσία 
µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. 
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών, µε 
συµπτώµατα όπως ερυθρότητα, τσίµπηµα, αίσθηση καψίµατος 
και δάκρυα. 
Κατάποση: Μικρός κίνδυνος. Η ουσία έχει χαµηλή τοξικότητα, 
εκτός αν παρατηρηθεί κατάποση µεγάλων δόσεων της ουσίας. 
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Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να παρατηρηθεί γαστρικός 
ερεθισµός, δίψα, ναυτία, διάρροια και εµετός. Μπορεί να 
επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα µε συµπτώµατα όπως 
πονοκέφαλος, αναισθησία, ζαλάδες, µυϊκή αδυναµία, αϋπνία. 
Μπορεί να επηρεάσει το συκώτι, το ουροποιητικό σύστηµα, τα 
νεφρά, το καρδιαγγειακό σύστηµα. Η παρατεταµένη ή συνεχής 
κατάποση της ουσίας µπορεί να έχει επίδραση στο αίµα, στο 
ανα κρινή αδένα και µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στα νεφρά. 
Εισπνοή

πνευστικό σύστηµα, στον ενδο

: Η εισπνοή οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 

 

ερεθισµό. Εξαιτίας της χαµηλής πίεσης των ατµών της ουσίας σε 
θερµοκρασία δωµατίου, η εισπνοή ατµών δεν είναι εφικτή. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 ν
Απόρριψη προϊόντος : 
 

ε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊό  ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µ

κανονισµούς.   

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

εται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
, δεν µπορούν να 

έρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκ
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµ
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∆Ε
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
: ∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί         : 
κίνδυνοι 
Κίνδυνοι για την         :     Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση εισπνοής ή 

 

 

∆έρµα                         : 
η στον 

άποση 3-4 
ml της ουσίας µπορεί να είναι θανατηφόρα.    

Εισπνοή                      : καλούν ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις µπορούν 
να προκαλέσουν κάψιµο, πνευµονικό οίδηµα και θάνατο.  

 έκθεση στην ουσία προκαλεί 
βλεννώδους µεµβράνης, στην 
 και στο δέρµα. Άτοµα µε ήδη 

αι στην αναπνευστική 
σεις της ουσίας. 

 

∆ιαβρωτική ουσία. 

ανθρώπινη υγεία κατάποσης. Οι ατµοί της ουσίας είναι πολύ τοξικοί στα µάτια, 
στη µύτη, στο λάρυγγα και στο δέρµα. Η ουσία προκαλεί 
κάψιµο µε οτιδήποτε έρθει σε επαφή. Η σοβαρότητα της βλάβης 
που προκαλεί η ουσία εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη 
διάρκεια έκθεσης. Τα συµπτώµατα ποικίλουν από ελαφρύ 
ερεθισµό του δέρµατος µέχρι και σοβαρό κάψιµο και 
πνευµονικό και λαρυγγικό οίδηµα.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα

 

Μάτια                         : Οι ατµοί της ουσίας προκαλούν ερεθισµό στα µάτια. Η εκτίναξη 
της ουσίας στα µάτια προκαλεί σοβαρό πόνο, βλάβη στα µάτια
και µόνιµη τύφλωση.  
Προκαλεί ερεθισµό και κάψιµο του δέρµατος.  

Κατάποση                   : Είναι τοξική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει διάβρωσ
οισοφάγο και στο στοµάχι. Τα συµπτώµατα ενδεχοµένως να 
περιλαµβάνουν πόνο στο στόµα, στο στήθος και στη κοιλιά µαζί 
µε φτέρνισµα, λιποθυµία και τάση για εµετό. Η κατ

Οι ατµοί και η οµίχλη της ουσίας προ

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη
 βλάβη στους ιστούς της

αναπνευστική οδό, στα µάτια
υπάρχοντα προβλήµατα στα µάτια κ
λειτουργία είναι πιο ευάλωτα στις επιδρά

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

είνοντας τα βλέφαρα.. 
ει να υπάρξει άµεση 

αντίδραση σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια για  να αποφευχθεί 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλ
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Θα πρέπ
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η πιθανότητα τύφλωσης. 

 λεπτά.. έ κ

ι

Εισπνοή                    :  θαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 

οια ότι υπάρχουν 
 βοήθεια στο 

πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 

ση                 : 

ει τάση προς 
ρεί να είναι 

κεφάλι του χαµηλά, 

ή

 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 Αφαιρέστε το µολυσµ νο ρουχισµό αι 
υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησ µοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον κα

δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόν
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει

το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάπο Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχον άτοµο έχ

δήποτε διότι µποεµετό µην του χορηγείτε οτι
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθ σεις του, οτιδήποτε από το 

αστόµ .  

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ή 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Μπορεί να 
υπ των ατµών της ουσίας. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε οποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. Χρησιµοποιείστε σπρέι 

άς, για να διατηρήσετε 
τες και για να διαλύσετε 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστικ

άρξει µεγάλη συσσώρευση εύφλεκ
περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµ

νερού για την κατάσβεση της φωτι
δροσερούς τους εκτεθειµένους περιέκ
τους ατµούς της ουσίας. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς 
χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία ή διοξείδιο του άνθρακα. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : είστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, ε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 

Χρησιµοποι

σ
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κίνδυνο. Αποτρέψτ την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Η χυµένη  µπορεί να διαλυθεί µε νερό και να 
ουδετεροποιηθεί µ οξύ όπως µε αραιωµένο οξικό οξύ, 
υδροχλωρικό ή θειικό. Απορροφήστε το ουδετεροποιηµένο 
καυστικό υπόλειµµα ε χώµα, πηλό ή άλλο απορροφητικό µέσο. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 
που έχει χυθεί. Απο ακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο.  

 

ε 
 ουσία
ε 

 µ

µ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή 
µε υγρά ή ατµούς. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της ουσίας 
στον υδράργυρο. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. Αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό 
φως και  αποµακρύνετε από πηγές θερµότητας. 

 

, 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας : αι οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

στα ασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 

:  
 : ρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 

 υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούντ

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
θµού εργ

 

να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Συνίσταται 
η χρήση ελαστικών γαντιών από νιτρίλιο, νεοπρένιο ή PVC. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 

∆έρµα                         : 

Ρουχισµός                  
Αναπνευστικό           
σύστηµα  

Χ
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
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7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  
Καρκινογένεση          : 

Ερευνάται ως µεταλλαξιγόνο
∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

.  

 
8  .  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Η αµµωνία θεωρείται ότι ε
Η µετατροπή της αµµωνίας

 το

ίναι τοξική σε υδρόβιο περιβάλλον, σε χαµηλές συγκεντρώσεις. 
 σε νιτρικό εστέρα ή άλας από βακτήρια σε υδάτινο περιβάλλον, 

µειώνει τη συγκέντρωση
 

υ οξυγόνου.  

  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : ς  σ

ική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 

 τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

Η απόρριψη του προϊόντο  γίνεται µε µεθόδους ύµφωνες µε 
την κρατική και τοπ
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, µε την επαφή µε το 

, 

R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
Φράσεις ασ

      
αζητήστε 

S61 Αποφύγετε τη διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 

ι

ΕΕ      δέρµα, κατά την κατάποση. 
R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς.. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.              

φάλειας   : S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αν
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. ΕΕ

Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
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11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Σηµείωση                   :      ρία και 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπει
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ Υ: ∆ΙΒΑΣΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ 

 
 

1.  Ι Σ ∆ΠΡΟΣ∆ ΟΡΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μ  µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο. Τα όργανα στα οποία έχει επίδραση η 
ουσία είναι τα µάτια, το δέρµα και η αναπνευστική δίοδος.  

ουσία

Κατάποση                   : 
 

Χρόνια έκθεση           :  πληροφορίες. 

πορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : 
έρµα                         : 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Η  µπορεί να είναι ∆
επιβλαβής  αν απορροφηθεί από το δέρµα. 
Η ουσία µπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο.  
Η ουσία µπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο πεπτικό σύστηµα.  
∆εν υπάρχουν

Εισπνοή                      : 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

 τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
πούτσια. Αναζητήστε 

µός είναι επίµονος. 
Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

: ίες από 
ιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 

υ, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας

Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και πα
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισ

αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
ην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγΚατάποση                 Μ

γ
αισθήσεις το
φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, 

φοράτε πάντα αναπνευστική συσκευή και κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό.  
Η ουσία δΜέσα κατάσβεσης     : εν είναι εύφλεκτη. Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα 

 
µέσα για την κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

Ατοµική προστασία      :  

ποσότητας υλικού    

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 

σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αποφύγετε 
τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Αποτρέψτε την διοχέτευση 
της ουσίας στο περιβάλλον. Αερίστε το χώρο.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της ουσίας. Μην 
δηµιουργείτε και µην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε 

 

 

την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αερίστε τον χώρο. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

Αποθήκευση               :   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   

κεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 

 ς
. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
Μάτια        

µα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγ
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντου  ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας
 

                 : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρ
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τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 

Ενδυµασία                  :  στε προστατευτική ενδυµασία. 
προστασία. 
Χρησιµοποιή

Αναπνευστικό             : 
σύστηµα  

 

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµε

 
ς πληροφορίες. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  9.  ΚΑΝ Υ Ο  ΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟ  ∆ΙΕΠ ΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      :  µάτια, την αναπνευστική 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

ια και χρησιµοποιείτε 
κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 

ΕΕ      
R36/37/38 Ερεθιστική ουσία για τα
δίοδο και το δέρµα. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντ

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 νται την ουσία. 

      ι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

µπορούν να 

 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζο

Σηµείωση                   : Ο

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ/ DNT 

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ∆ΙΝΙΤΡΟ
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την        :       αίµα, το νεφρό, το συκώτι 

υνεχής 

                 : 

      : ά
                : ερίπ ς. 

 

ανθρώπινη υγεία 
Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το
και το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Παρατεταµένη ή σ
έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ζωτικά όργανα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια      

 

Ερεθιστικό. 
∆έρµα                       : Ελάχιστα επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Μπορεί 

να προκαλέσει ερεθισµό καθώς η ουσία είναι διαπερατή. 
Επιβλαβές κατ  την εισπνοή. 
Επιβλαβές σε π τωση κατάποση

Εισπνοή              
Κατάποση

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :   µ

οντας τα βλέφαρα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  

 

Εισπνοή                    :  αθαρό αέρα. Εάν δεν 
χνητή αναπνοή. Εάν 

παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

ίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 

ια να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια ε άφθονο 
ννερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλεί

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον κ
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τε

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγ

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, γ

από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το δινιτροτολουόλιο µπορεί να είναι καύσιµο σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Τα προϊόντα καύσης είναι µονοξείδιο και 
ι διοξείδιο του  αζώτου. Η 

 της ουσίας σε στατικές εκκενώσεις, 

 να προκαλέσει 
 όπου 

αν εκτίθενται σε πηγή 
α

ατάσβεσης       : 
 ρφή σκόνης, ενώ σε µεγαλύτερη φωτιά 

 µε στενό άνοιγµα.  
 

διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο κα
ουσία είναι ελάχιστα εύφλεκτη όταν εκτίθεται σε θερµότητα. 
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
ενώ όταν εκτίθεται σε θερµότητα ή δονήσεις δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερο κίνδυνο έκρηξης. Η ουσία µπορεί
έκρηξη αν θερµανθεί σε περιορισµένο και κλειστό χώρο
δεν µπορεί να εκτονωθεί. Οι κλειστοί περιέκτες της ουσίας 
µπορεί να σπάσουν ή να σκιστούν ότ
θέρµ νσης.   
Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση µικρής φωτιάς υγρή χηµική 
ουσία σε µο

Μέσα κ

χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, οµίχλη ή αφρό. Μην 
χρησιµοποιείτε πίδακα νερού

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησι προστατευτικό εξοπλισµό 

(εν
Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 

ού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα 
εργαλεία για να µεταφέρετε την χυµένη στερεή ουσία, µε 

ο περιέκτη προς 
διάθεση. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, χρησιµοποιείστε 

µοποιείστε το κατάλληλο 
ότητα 6). 

 π
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικ

ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλ

φαράσι για τη µεταφορά της χυµένης ουσίας στον περιέκτη και 
αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

στατευτικό εξοπλισµό κατά το χειρισµό της ουσίας. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Μην δηµιουργείτε και µην 
εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά 
αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά αν δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα χρησιµ ποιείτε αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά  χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας και πηγές 
ανάφλεξης. Λάβετ  προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο ν εξοπλισµό.  

Φοράτε προ

ο
το

ε

το
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Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύ βατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτο ος προς χρήση.  

 

µ

ιµ

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα ιεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό  που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά  ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
εκριµένη συσκευή 

αναπνοής. 
 

δ

και
 ή

επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκ

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση          : το νεφρό, στο συκώτι 

και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Καρκινογένεση           : Η ουσία µπορεί να είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο. 

ιες 
ι γ
σει καρκίνο. 

Ειδικές επισηµάνσεις  : 
για άλλες τοξικές 

 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αίµα, σ

Ειδικές επισηµάνσεις  : 
για τις χρόν
επιδράσεις στον 
άνθρωπο 

Μπορεί να επηρεάσε  το ενετικό υλικό (µεταλλαξιογόνο). 
Μπορεί να προκαλέ
Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην αναπαραγωγή, 
σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα. 

επιπτώσεις στον 
άνθρωπο 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό. Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί 
από το δέρµα προκαλώντας χηµικές αλλαγές στο αίµα. Η 
ιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 

 στον 
σφαιρική αναιµία που 

ν

Συγκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης µεγαλύτερες από 2,5%
οργανισµό, προκαλούν µεθαιµο
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), σπασµούς, 
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ταχυκαρδία, δύσπνοια  ακόµη και το θάνατο. 
Μάτια: Ενδέχεται α προκαλέσει ερ θισµό. ν ε
Εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Μπορεί 
να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία. 
Κατάποση: Προκαλεί γαστρικό ερεθισµό και τα συµπτώµατα 
είναι ναυτία, εµετός, ανορεξία. Η απορρόφηση µέσω 
γαστρεντερικού συστήµατος µπορεί να προκαλέσει 
µεθαιµοσφαιρική αναιµία.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα προϊόντα διάσπασης του DNT δεν είναι επικίνδυνα.  

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

ιρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χε

κανονισµούς.  

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : κίνο. 

επαφή µε 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

ην διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 

 
 
 

ΕΕ      
R45 Μπορεί να προκαλέσει καρ
R48/22 Επιβλαβές, κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία από 
συνεχή κατάποση. 
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R62 Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη γονιµότητα. 
R23/24/25 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, κατά την 
το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη). 
S53 Αποφύγετε την έκρηξη- συµβουλευτείτε τις κατάλληλες 
οδηγίες πριν από τη χρήση. 
S61 Αποφύγετε τ
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας της ουσίας. 
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11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη . 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

   

 
 

 

 

 

 ύλη για τη χηµική βιοµηχανία

Σηµείωση                   :   Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 

 

Ο
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί        : 
κίνδυνοι    

     
γεία 

πιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Το διοξείδιο 
του µαγγανίου επιδρά στους πνεύµονες, στο κεντρικό νευρικό 

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 
Κατάποση                   : νο και ναυτία. Παρόλο που 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή της ουσίας µπορεί να προκαλέσει αρρώστια 
.  Χαρακτηρίζεται από 

πυρετό, κρυολόγηµα, ξηρότητα του στόµατος και του λάρυγγα, 
πονοκέφαλο, µυϊκό πόνο. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 

µο ο 

 από 
 εισπνοής ή κατάποσης και 

νευρικού συστήµατος. 
α και αδυναµία. Σε 

προχωρηµένο στάδιο συναισθηµατικές διαταραχές, σπαστικές 
κινήσεις, πτώση. Η αρρώστια αυτή παροµοιάζεται µε την 

ε  β το

ψυχωτικές έ

 
 

Οξειδωτικό υλικό. Η επαφή µε άλλα υλικά µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά. 

Κίνδυνοι για την         :
ανθρώπινη υ

Ε

σύστηµα, στο αίµα και στα νεφρά. Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στα µάτια και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, ερυθρότητα και πόνο.  
∆εν αναµένεται να έχει επιδράσεις.  
Μπορεί να προκαλέσει γαστρικό πό
δεν απορροφούνται από το έντερο, τα ανόργανα άλατα του 
µαγγανίου µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία και µείωση 
του ασβεστίου στο αίµα.. 

παρόµοια µε ίωση και διαρκεί 24-48 ώρες

ερεθισµό στην αναπνευστική οδό και πνευ νία. Παρόλ που 
δεν είναι δυνατή η απορρόφηση των ανόργανων αλάτων του 
µαγγανίου, ωστόσο µπορεί να συµβεί µε χρόνια έκθεση.  

αγγανίου µπορεί να προκύψειΧρόνια έκθεση           : Η χρόνια δηλητηρίαση του µ
παρατεταµένη έκθεση µέσω
περιλαµβάνει κατάρρευση του κεντρικού 
Τα αρχικά συµπτώµατα είναι υπνηλί

αρρώστια του Πάρκινσον. Αποτέλεσµα της χρόνιας έκθεσης 
µπορ ί να αποτελεί η λάβη σ  νεφρό, αλλαγές του αίµατος. 
Άτοµα µε ήδη υπάρχοντα προβλήµατα όπως αναπνευστική 
δυσλειτουργία,  ή νευρολογικ ς διαταραχές, είναι 
περισσότερο ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας.    
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2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 

ε το δέρµα   :  ε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.. 
Αφ και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 

ική φροντίδα.  
καθαρό αέρα. Εάν δεν 

Κατάποση                 : α
ό. Αν το µο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-

4 ποτήρια γάλα ή . Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
πορεί να είναι 

φάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει δυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 

ήσεις του, οτιδήποτε από το 

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Επαφή µ Σ

αιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 

εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρ
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον Εισπνοή                    :  
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµ  µε 
άφθονο νερ  άτο

νερό
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µ
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κε

 κίν
ένα άτοµο που έχει σει τις αισθ
στόµα.  

 χά

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να  αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Το διοξείδιο του 
µαγγανίου δεν είναι εύφλεκτο, αλλά είναι ισχυρά οξειδωτικό 
οπότε η επα

φορούν

φή του µε εύφλεκτα υλικά µπορεί να προκαλέσει 
νάφλεξη. Η επαφή της ουσίας µε άλλες ουσίες που 

να προκαλέσει εξαιρετικά βίαιη 

  χηµική ουσία, 

α
οξειδώνονται εύκολα µπορεί 
ανάφλεξη. 

Μέσα κατάσβεσης       :
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρή
αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

 131



(ενότητα 6). 
Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώνταςΑτοµική προστασία      :  

σε ερίπτωση έκλυσης 
 απορροφητικό µέσο και 

µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία  π
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Αποµακρύνετε, από τη µολυσµένη περιοχή, εύφλεκτα 
υλικά όπως ξύλο, χαρτί έλαια κ.α.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

ε
 από την επαναχρησιµοποίηση του. 

Αποθήκευση              :     τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε ζόµενο χώρο, µακριά από 
υγρασία , εύφλεκτα υλικά και 
οργανικές ουσίες. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν 

Πλυθείτε σχολαστικά µ τά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας.  Αποµακρύνετε το 
υλικό από πηγές ανάφλεξης. 
∆ιατηρείτε

δροσερό, ξηρό, καλά εξαερι
, ασύµβατα αντιδραστήρια

υπόλειµµα της ουσίας (σκόνη ή σε υγρή µορφή), οπότε 
καθίστανται επικίνδυνοι.    

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Η 
µολυσµένη από το υλικό εν

 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 

∆έρµα                         : 
Ρουχισµός                  :  

δυµασία περικλείει µεγάλο κίνδυνο 
 πάντα να πλένεται 

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 

πρόκλησης φωτιάς, για το λόγο αυτό πρέπει
πριν την επαναχρησιµοποίηση της, 
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σύστηµα  ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  

ώα. Ενδέχεται 
. 

Καρκινογένεση          : 
 

Μελετάται για τις τερατογεννετικές επιδράσεις που 
παρουσιάστηκαν σε εργαστηριακά πειράµατα σε ζ
να προκαλέσει προβλήµατα κατά τη αναπαραγωγή
∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

  8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 

ν δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
ιασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 

χ ιά υ

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
λαχιστοποιήστε τηε
δ
Αξιολογείστε τα ηµικά απόβλητα, πριν τη δ θεση το ς, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ  

 
Φράσεις κινδύνου      : ποσης. 

φάλειας   : 
ΕΕ      

ΕΕ      
R20/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής και κατά

Φράσεις ασ S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
  
Σηµείωση                   :      

τα υγείας, 
οντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµα
ασφάλειας και περιβάλλ

προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ
 

ΟΥ: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     

εία 
Μικρή επικινδυνότητα σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 

ν εισπνοή και την 
κατάποση. 

Επιδράσεις και          

: µό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί . 
Κατάποση                   : Πρ τάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για τους πνεύµονες. Η συνεχής 

και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 

ανθρώπινη υγ (ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό), κατά τη

συµπτώµατα 
                       : Μάτια  

∆έρµα                         
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Προκαλεί ερεθισ

 ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής
οκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κα

ζωτικά όργανα. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

 α

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο 
ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, φέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτο , χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµ ό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετα ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε µέσως ιατρική 
φροντίδα. 

µετα
µο

ετ
ι 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης 
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σε περίπτωση στατικής εκκένωσης.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρή  έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε ν χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή και εφαρµ  τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε το  χώρο. 

 

ς
 τη

 

όστε

ν

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε την υσία. Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε 
 ιατρική βοήθεια, 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
. ∆ιατηρείτε τον 

σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Η ουσία είναι υγροσκοπική.  

ο
περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. 

και µακριά από µβατα αντιδραστήρια
περιέκτη ερµητικά κλειστό και 

ασύ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
ατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

κά γυαλιά ή 

µ
σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής  

προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτι

προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
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Ενδυµασία                  :  
ό ν

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

ερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 

 

Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικ  αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γά τια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξα

αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : 

ή και κατάποση. Ωστόσο, κατά την εισπνοή, έχει 

ικρός κίνδυνος κατά τη χρήση της 

Καρκινογένεση          : κ ι
 

Ελάχιστα επικίνδυνο, σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, κατά 
την εισπνο
παρατηρηθεί ερεθισµός στην αναπνευστική δίοδο και ξηρότητα 
στην βλεννώδη µεµβράνη. Μπορεί να επιδράσει στους 
πνεύµονες. Παρουσιάζεται µ
ουσίας στη βιοµηχανία, υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
∆εν είναι αρκ νογόνο. 

8 ΟΦΟΡΙΕΣ . ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡ
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
  ουσία, όσο και τα προϊόντα της δεν είναι τοξικά. 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τόσο η

 
9.  ∆ΙΑ ΣΙΑΣ ΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥ

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 αι τοπικούς νόµους και 

κανονισµούς.   
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς κ

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

 

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

 τ  η

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

ου να

Πρώτη ύλη για η χηµική βιοµ χανία. 

Οι πληροφορίες τ  εντύπου πρέπει να εί ι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
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Σηµείωση                   :       στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

έπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Οι πληροφορίες βασίζονται

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συν
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∆Ε
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Μικρή επικινδυνότητα σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  

 
 έκθεση           : 

ένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
ζωτικά όργανα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Παρατεταµένη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει ελαφριάς µορφής ινωµάτωση 
(σ εύµονες). Άτοµα µε ήδη 
υπ ύµονες, είναι περισσότερο 
ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας.  

ανθρώπινη υγεία (ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την 
κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες. 

Εισπνοή                      : 
ατάποση                   :

Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. 
Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για τους πνεύµονες. Η συνεχής 
και παρατεταµ

Κ
Χρόνια

ηµάδια από πληγές στους πν
άρχοντα προβλήµατα στους πνε

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε  νερό και 
σαπούνι. Αναζητήστε

Επαφή µε το δέρµα   :   άφθονο  
 ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο 

ερεθισµός είναι επίµονος.  
Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, φέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει το άτο , χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµ ό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετα ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 

µετα
µο

ετ
ι 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης 

σε περίπτωση στατικής εκκένωσης.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρή  έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε ν χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή και εφαρµ  τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 

 

ς
 τη

 

όστε

περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   : 
   

σκόνη της ουσίας. Σε 
περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. 

 

     Μην εισπνέετε την ουσία. Μην εισπνέετε 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Μ

 
Μέθοδοι προστασίας  :   µός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

οιχων 

ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Να παρέχεται εξαερισ
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστ
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους 
σταθµού εργασίας. 
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Μάτια                         : τατευτικά γυαλιά ή 
 µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

Ενδυµασία                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προσ
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

επιδράσεις    
Μεταλλακτική            : 
ικανότητα 

Τοξικές  επιδράσεις    : 
   

, κατά 
την εισπνοή και κατάποση. Θεωρείται ότι δεν απορροφάται από 
το δ αφή της ουσίας µε το δέρµα 
είναι ουσιαστικά επιβλαβής. Προκαλεί ήπιο ερεθισµό. 
Παρουσιάζεται µικρός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη 

Χρόνιες τοξικές           

Μεταλλαξιγόνο για τα θηλαστικά µεσοµορφικά κύτταρα. 
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες και στην 
αναπνευστική δίοδο. 
Ελάχιστα επικίνδυνο, σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια

έρµα χωρίς άµεση επαφή. Η επ

βιοµηχανία, υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία καρκινογένεσης στους Καρκινογένεση           : 
ανθρώπους.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
οξικά. 

 
της. Τόσο η ουσία, όσο και τα προϊόντα της δεν είναι τ

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
 

 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   
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10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: DIOCTYL ADIPATE- DOA ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για         :     
ανθρώπινη υγ

Η ουσία είναι διαυγές, λιπαρό υγρό και µπορ
ερεθισµό στη βλεννώδη µεµβράνη και στα µ

την 
εία 

εί να προκαλέσει 
άτια. Μπορεί να 

προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος, σε 
περίπτωση κατάποσης. Σε φυσιολογικές συνθήκες, δεν προκαλεί 

 
εις και          

                       :  παροδικά αν ρίξετε αµέσως 

∆έρµα                        : 
Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος. 
Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

ερεθισµό και δεν απορροφάται µέσω του δέρµατος. 
Επιδράσ
συµπτώµατα 
Μάτια  Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, αλλά

άφθονο νερό. 
Η ουσία µπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό στο δέρµα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

α. 

µ

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµ ό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο ου έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδ

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησι οποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

ετ

π
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία θα καεί αν θει αντιµέτωπη µε φωτιά. Κατά την καύση 

εκλύονται µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Μην ρίχνετε νερό απευθείας στη φωτιά, διότι θα εξαπλωθεί το 
καυτό έλαιο. Χρησι οποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή 
χηµική ουσία, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε 
καταιονισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water fog), λάσπη/ 
χώµα. 

 

έρ

µ

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 

 
αποχετευτικούς αγωγούς ή ποτάµια.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
ν περιέκτη κλειστό. 

Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 

Αποθήκευση              :    
ά ε

 

µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε το

πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης, χειρισµού. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακρι  από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτ  τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

ι τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
ταθµού εργασίας. 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών κα
σ
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Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

∆έρµα                         : 

σύστηµα  

 

Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 
τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισµός και οι συγκεντρώσεις είναι πάνω από τα επιτρεπτά 
όρια, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Η υσία δεν κατατάσσεται ως .. ο καρκινογόνος

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες π
 

ληροφορίες.    

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

 να χειρίζεστε το 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 

 µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε
προϊόν ή τα δοχεία του. 

υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας   : 

 
 

R40 Περιορισµένες πληροφορίες καρκινογένεσης.  

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 
ΕΕ      κατάλληλα προστατευτικά γάντια.  

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη). 
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1  1.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

τ

Σηµείωση                   :      

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εν ύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΕΞΑΝΙΟ   

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η εκτεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο νευρικό σύστηµα των άκρων (χέρια, ώµος, πόδια). Η ουσία 
είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον. Τα όργανα, στα οποία έχει 

κό νευρικό σύστηµα, 
ρµα και τα γεννητικά 

όργανα.    
Επιδράσεις και          

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 

ώµατα του οποίου είναι πόνος καψίµατος, 
οκκίνισµα και φαγούρα. Η ουσία απορροφάται από το δέρµα.  

               : Η κατάποση της ουσίας προκαλεί γαστρικό ερεθισµό, ναυτία, 

φόρος. Μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του 
ύ . 

Εισπνοή                      : 

ο έ ζ
Άλλες επιδράσεις       : εχής επαφή της ουσίας µε το δέρµα 

έκθεση 

α στα χέρια, στα πόδια, στους ώµους, 
αστάθεια και δυσκολία στο περπάτηµα. Σύµφωνα µε 

Η ουσία είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. 
Οι ατµοί της ουσίας µπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Η εισπνοή 
ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία. 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο. Είναι επικίνδυνη αν απορροφηθεί από το 
δέρµα. Κίνδυνος προσρόφησης σε περίπτωση κατάποσης. 
Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλάβη. 
Υπάρχει κίνδυνος να έχει δυσµενείς επιπτώσεις κατά την 
γονιµότητα. 

επίδραση, είναι το κεντρικό και περιφερεια
το αναπνευστικό σύστηµα, τα µάτια, το δέ

συµπτώµατα 
Προκαλεί ήπιο ερεθισµό στα µάτια.  
Παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα προκαλεί 
ξηρότητα, σκάσιµο του δέρµατος και δερµατίτιδα. Προκαλεί 
ερεθισµό, τα συµπτ
κ

Κατάποση    
εµετό και διάρροια. Η προσρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες 
µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία µπορεί να 
είναι θανατη
κεντρικού νευρικο  συστήµατος    
Προκαλεί ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Η έκθεση 
προκαλεί κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Οι 
ατµοί της υσίας µπορεί να προκαλ σουν αλάδα και ασφυξία.  
Η παρατεταµένη ή συν

στην υγεία           προκαλεί δερµατίτιδα. Η παρατεταµένη ή συνεχής 
µπορεί να έχει δυσµενείς επιδράσεις στην αναπαραγωγή. Η 
χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην όραση. Η 
χρόνια έκθεση προκαλεί νευροπάθεια. Τα συµπτώµατα 
νεφροπάθειας περιλαµβάνουν: αδυναµία των µυών, 
παραισθήσεις, µούδιασµ
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εργαστηριακές µελέτες, έχει βρεθεί ότ
µεταλλακτική ικανότητα.  

ι η ουσία παρουσιάζει 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 20 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  µµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 

ισπνοή                    :  

Κατάποση                 : θήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό για να διαλύσετε την ουσία. Μη δίνετε ποτέ σε ένα 

ιδήποτε από το στόµα. 
Μην προκαλέσετε εµετό, παρά µόνο µε προτροπή ιατρού. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειλη

µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 
από την επαναχρησιµοποίηση του. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Αν το άτοµο έχει τις αισ

Ε

άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτ

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

ησιµοποιείτε σπρέι 
νερού για να διατηρήσετε δροσερούς τους περιέκτες. Η ουσία 

οι ατµοί της. Οι 
ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται στην επιφάνεια 
του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. 

ηθεί συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών 

υγρό επιπλέει στο νερό και µπορεί να 

ατάσβεσης       : 
 

ή χηµική ουσία, 
ό. Μην χρησιµοποιείτε 

 
 

Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή 
αναπνευστική συσκευή. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, 
εκλύονται τοξικά και ερεθιστικά αέρια από τη θερµική 
αποσύνθεση ή την καύση της ουσίας. Χρ

είναι εξαιρετικά εύφλεκτη, όπως επίσης και 

Μπορεί να παρατηρ
φορτίων και να προκληθεί ανάφλεξη από τους ίδιους τους 
ατµούς της ουσίας. Το 
εξαπλωθεί και να πλησιάσει πηγή ανάφλεξης, προκαλώντας 
φωτιά.  

Μέσα κ Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρ
διοξείδιο του άνθρακα ή κατάλληλο αφρ
νερό διότι προκαλεί διασκορπισµό του υλικού. 
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4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

ασία      :  

οσότητας µικρής ή 

υλικού    

Σε µεγάλες εκλύσεις, ουδετεροποιείστε την εκχυµένη ποσότητα 

ά για να απορροφήσετε την 

 ο
ντάκια ή ποτάµια χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή 

άλλα κατάλληλα εµπόδια, ∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της 
ουσίας δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστ
σε περίπτωση έκλυσης µε αραιό αλκαλικό διάλυµα, όπως άνυδρο ανθρακικό νάτριο. 

Μην χρησιµοποιείται εύφλεκτα υλικπ
µεγάλης ποσότητας ουσία που χύθηκε. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 

Φοράτε προστατευτικά ρούχα. Συγκεντρώνετε σε ειδικό χώρο τα 
προϊόντα προς ανακύκλωση ή διάθεση. ∆ουλεύετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό. Προλάβετε την διασπορά ή την είσοδ  σε 
αγωγούς, χα

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι 

 
Χειρισµός                   
   

 να εµποδίσετε την 
στατική φόρτιση. Οι περιέκτες που εκτίθενται σε θερµότητα 
πιθανόν να έχουν αναπτύξει εσωτερική πίεση, για το λόγο αυτό 

ώτα να ψυχθούν και προσεκτικά να 
εκτονωθούν. Φοράτε πάντα προστατευτική µάσκα και ποδιά. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 

αχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 

ση              :    
τ

, πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες. 
ην εκθέτετε τον περιέκτη σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 
ο ο υ ί Π ε

 
 

:      Γειώστε τον εξοπλισµό και τους περιέκτες για

θα πρέπει πριν ανοιχθούν, πρ

ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαν

και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα.  
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 

 µ
Αποθήκευ

ωσότου να είναι έτοι ος προς χρήση. ∆ιατηρεί ε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
υµβατά αντιδραστήριασ
Μ
40 C. Απ φύγετε χώρους που έχουν γρασ α. ροστατ ύστε 
τον περιέκτη από φυσικές φθορές. Ο εξοπλισµός που 
χρησιµοποιείται για τον χειρισµό της ουσίας την αποθήκευση 
ικα  την µεταφορά, δεν πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 

υλικά όπως: µόλυβδος, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, αλουµίνιο, 
χυτοσίδηρο. 
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6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 

προσώπου. Αποφεύγονται οι φακοί επαφής κατά τον χειρισµό 

∆έρµα                         :  
ιλαµβάνει φόρµα και µπότες. 

Ρουχισµός                  :  
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

ε
ν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

ι
ι ι

 

Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται ο φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

 ι 

 

της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
κατάλληλο ρουχισµό που περ
Συνίσταται τα προστατευτικά ρούχα να είναι φτιαγµένα από 
βαµβάκι, δέρµα, µαλλί αντί των συνθετικών υλικών 
(πολυεστέρας, ναύλων). 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Χρησιµοποιείτ  µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δε
χρησ µοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. Αν έχετε 
λάβει τα απαραίτητα µέτρα κα  εντοπίσετε κάτ  ασυνήθιστο, 
εγκαταλείψτε το χώρο. 

7.  ΤΟΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιαταραχές στη         : 
γονιµότητα     

εννετικές/εµβρυοτοξικές 
επιπτώσεις  υψηλών τοξικών δόσεων. 

Μυκητογέννεση         :  ∆εν νο. 
Καρκινογένεση          : ∆εν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

Η µεθανόλη µπορεί να έχει τερατογ
, παρά µόνο σε περίπτωση

 κατατάσσεται ως µεταλλαξιογό

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Περιβαλλοντικές        :  
πληροφορίες     
 

 

Αν διοχετευτεί στην ατµόσφαιρα, η µεθανόλη διασπάται 
εξαιτίας φωτοχηµικών αντιδράσεων και η αποµάκρυνση της 
πλέον από την ατµόσφαιρα γίνεται µέσω βροχής. Αν διοχετευτεί 
στο νερό, αναµένεται η αποσύνθεση της µέσω της 
βιοδιάσπασης. Αν διοχετευτεί στο έδαφος, αποσυντίθεται µέσω 

-βιοδιάσπασης και διηθείται  φιλτράρεται µέσα από το κοκκώδες 
υλικό π.χ. χώµα, άµµος.   
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  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Εναπόθεση                  :     Η απόρριψη της ουσίας γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε την 

τ
 σε κάδους, αποχετεύσεις και νιπτήρες. 

 πηγές ανάφλεξης. 

απορριµµάτων      κρατική και τοπική νοµοθεσία. Μην ρίχνετε α χηµικά 
απορρίµµατα

Εναπόθεση της           :      
συσκευασίας      

Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας 
και να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Στεγνώστε απόλυτα τα 
δοχεία και αερίστε σε ασφαλές µέρος. Μην εκθέτετε τους 
περιέκτες σε πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες, στατικό 
ηλεκτρισµό και σε άλλες

 
10.  Κ ΣΙΑ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R23/24/25 Τοξικό εάν εισπνευστεί, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µη αναστρέψιµων επιπτώσεων.        
S7 ∆ιατηρήστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό. 
S16 ∆ιατηρήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
προστατευτικά γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

 
 
Σηµείωση                   :      

 
 

 

περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

 
ΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ  

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ
 

: 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

     
 υγεία 

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 
Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. Αν η ουσία είναι 

αναµεµειγµένη µε κίτρινο φώσφορο τότε προκαλεί σοβαρό 
ερεθισµό και κάψιµο. 

∆έρµα                         : ής για το δέρµα. Αν 
οβαρό κάψιµο.  

Κατάποση                   : Ο ερυθρός φώσφορος δεν απορροφάται εύκολα και σε καθαρή 
µορφή δεν θεωρείται δηλητηριώδης. Ωστόσο πιθανή ανάµειξη 

για 
ή δηλητηρίαση σε περίπτωση που η 

αναπνοή έχει την µυρωδιά που δηµιουργεί το σκόρδο. 
Εισπνοή                      : τόσο η άµεση έκθεση 

µπορεί να προκαλέσει βήχα, βρογχίτιδα, ή βλάβη στο συκώτι 
και στο νεφρό αν είναι µολυσµένη η ουσία µε κίτρινο φώσφορο. 

 

Πολύ εύφλεκτη ουσία. Όταν αναµειγνύεται µε  οξειδωτικές 
ουσίες δηµιουργεί εκρηκτικό µίγµα. Μπορεί να αναφλεγεί µε 
τριβή ή απότοµο χειρισµό. 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής ή κατάποσης. 
 

Κίνδυνοι γ
ανθρώπινη

ια την         :

µ

Ο ερυθρός φώσφορος δεν είναι επιβλαβ
αναµειχθεί µε λευκό φώσφορο προκαλεί σ

του µε κίτρινο φώσφορο µπορεί να προκαλέσει ναυτία, τάση 
εµετό, γαστρικό πόνο, 

∆εν θεωρείται πολύ τοξική ουσία, ωσ

Χρόνια έκθεση             : Η χρόνια εισπνοή ή κατάποση δηµιουργούν δηλητηρίαση. 
Επίσης δηµιουργεί βλάβη στο νεφρό και το συκώτι, 
δυσλειτουργία στο αίµα και στα δόντια και στο σαγόνι και 
καρδιαγγειακά προβλήµατα.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό για 

 µε το δέρµα   :  

15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 

Επαφή
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αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
 αέρα. Εάν δεν 

 παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
οντίδα. 

σεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
ι τις 

 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν

φρ
Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθή

γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσε
ι  ααισθήσε ς του, οτιδήποτε από το στόµ . Μην προκαλείτε εµετό. 

Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ή 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι πολύ 
εύ µε άλλα οξειδωτικά υλικά 
µπορεί  την καύση της ουσίας 
σχηµατίζονται επικίνδυνα αέρια. Τα προϊόντα καύσης είναι 

διο του φωσφόρου. Σε 
ί να δηµιουργηθεί ξανά 

 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστικ

φλεκτη ουσία. Η ανάµιξη του 
 να προκαλέσει έκρηξη. Κατά

οξείδια του φωσφόρου πχ πεντοξεί
περίπτωση καύσης της ουσίας, µπορε
κίτρινος/ άσπρος φώσφορος και να προκαλέσει αυτανάφλεξη σε 
περιοχές που έχουν ήδη κατασβεστεί. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε αφρό, άµµο. Μην 
χρησιµοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα και αέρια µέσα 
κατάσβεσης. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝ
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο και µεταφέρετε, µε 
ασφαλή τρόπο, σε ανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Αποφύγετε  δηµιουργείτε σκόνη της ουσίας. Αερίστε 
το χώρο. Αποτρέψτ την είσοδο της ουσίας σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, ποτάµια. 

 

 
στεγ
 να
ε 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. ποφύγετε την δηµιουργία ή συσσώρευση Α
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σκόνης της ουσίας κατά τον χειρισµό. Χρησιµοποιείτε την ουσία 
σε χώρο µε καλό εξαερισµό και κατάλληλη υγρασία. Αποφύγετε 
την ενσφήνωση της ουσίας, την τριβή και τα ηλεκτροστατικά 
φορτία διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Χρησιµοποιείτε 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από το στατικό ηλεκτρισµό. 
Λάβετε µέτρα προφύλαξης σε περίπτωση συσσώρευσης 
ηλεκτροστατικής όρτισης. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 
συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. Ο 
χειρισµός και η αποθήκευση της ουσίας να γίνεται µαζί µε 
άζωτο. Καλύψτε την περιοχή που έχει κατασβεστεί µε 10% 
θειικό χαλκό ή διάλ α ανθρακικού νατρίου.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε  σε οξειδωτικά υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά λειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε καλά 
εξαεριζόµενο χώρο αι µε την κατάλληλη υγρασία, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια.. Η ουσία παραµένει σταθερή για 
τουλάχιστον 12 µήνες, όταν αποθηκεύεται σε περιέκτη που δεν 
έχει ανοιχτεί.  

 

 

φ

 

υµ
κοντά
κ

κ

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
θοδοι προστασίας :   Να παρέΜ χεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  

                    : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 

      : 

Ρουχισµός                  :  

 : ρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

 αναπνοής όπως 
α

 

 

έ

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι 

προστασίας 
Μάτια     

προσώπου. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, ελαστικά 
νιτριλίου. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, όπως 
µπότες κατά του στατικού ηλεκτρισµού και ρουχισµό που 
παρέχει προστασία από τη φωτιά. 

∆έρµα                   

Αναπνευστικό           
σύστηµα  

Χ

χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή
µάσκα µε φίλτρο για προστασία από την εισπνοή σωµ τιδίων. 
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7.  Σ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

 
  

Καρκινογένεση          : 
 

Γενικές πληροφορίες :   Η συχνή επαφή προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και στα µάτια. 
∆εν είναι καρκινογόνο. 

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :     

φ
Η ουσία είναι αδιάλυτη στο νερό. ∆εν είναι επιβλαβής για τα 
ζώα και τα φυτά, αλλά µε τον αέρα µετατρέπεται σε ωσφορικό 

Οοξύ.  ερυθρός φώσφορος είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους 
οργανισµούς, µε σηµαντικές επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την ία. Η συσκευασία που δεν 
µπορεί  να διατίθεται ως χηµικό 
απόβλητο. Η χρησιµοποιηµένες συσκευασίες θα πρέπει να 

 

 κρατική και τοπική νοµοθεσ
 να καθαριστεί θα πρέπει

βρέχονται εσωτερικά και εξωτερικά πριν καταστραφούν για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης εξαιτίας των υπολειµµάτων 
σκόνης της ουσίας  που πιθανόν να έχουν. 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ              : F 

µ

 : 

 στο περιβάλλον. 
φαλείας της ουσίας. 

 

Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία.  
R16 Εκρηκτικό όταν αναµειγνύεται ε οξειδωτικές ουσίες.  
R52/53 Επιβλαβής ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον.  
S7 ∆ιατηρείστε τους περιέκτες καλά σφραγισµένους. 
S43 Σε περίπτωση φωτιάς χρησιµοποιήστε αφρό. 

Φράσεις ασφάλειας  
ΕΕ      

S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασ

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 
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περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

ος από θέµατα υγείας, 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντ
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΥΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ : HMX 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
 

ι 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

ιβλαβής. Οι πληροφορίες σχετικά µε την 
τοξικότητα της ουσίας είναι περιορισµένες. Έχουν παρατηρηθεί 
µυ αισθήσεων αλλά από την 
έκθεση στο RDX και όχι στο ΗΜΧ. Θεωρείται ότι το ΗΜΧ 
είναι λιγότερο τοξικό από το RDX, παρόλα αυτά µπορεί να 

Εισπνοή                      : 

 

Φυσικοί/χηµικοί          :
κίνδυνο

Εκρηκτική ουσία. 

Η ουσία είναι επ

ϊκοί σπασµοί και απώλεια των 

παρουσιάσουν τα ίδια συµπτώµατα. 
 Επιδράσεις και         

συµπτώµατα 
άτια                         : Μ Προκαλεί µικρό ερεθισµό στα µάτια. 

∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό του δέρµατος. Είναι πιθανή η 
απορρόφηση της ουσίας µέσω του δέρµατος. 
Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί µικρό ερεθισµό. Η ουσία, µέσω 
της εισπνοής, µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική . 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µ άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδ ατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίησ  του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα  τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική ροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, φέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστ οξυγόνο. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει ς αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 

 φροντίδα

ε 
ήµ
η
χρήση

 φ
µετα

ε 
τι
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά, γιατί υπάρχει µεγάλος 

κίνδυνος έκρηξης. Α έσως εκκενώστε το χώρο και ειδοποιείστε 
την πυροσβεστική. Σε περίπτωσης φωτιάς, ή έκρηξης µην 
εισπνέετε καπνούς. 

 

µ

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Μαζέψτε το υλικό υ χύθηκε µε ένα φτυάρι από αλουµίνιο ή 
ξύλο και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτ προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη µολυσµένη 
περιοχή µε νερό. Καταστρέψτε µε καύση µικρές ποσότητες.  

 

πο

η 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χε
   

µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 

µό. Αποφύγετε την 
ε το δέρµα, τα µάτια 

και τον ρουχισµό. Η τριβή, η δόνηση, η φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Χειρίζεστε το υλικό 

:    ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 

οθήκευσης εγκεκριµένο για εκρηκτικές ουσίες. 
ι αυστηρά το κάπνισµα, η χρήση γυµνής φλόγας 
άλλες πηγές ανάφλεξης σε χώρο αποθήκευσης 

. 

ιρισµός                   :      Πλυθείτε σχολαστικά 
ρουχισµό και πλύνετε µ
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισ
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µ

µε προσοχή και όχι βίαια. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μετά 
την χρήση κλείνετε καλά τον περιέκτη. 

Αποθήκευση              ∆

σε χώρο απ
Απαγορεύετα
και όλες οι 
εκρηκτικών υλικών

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
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Εξοπλισµός ατοµικής 

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 

Ρουχισµός                  :  
 κ

Αναπνευστικό            : εξαερισµό. Μην αναπνέετε ατµούς.  

 

προστασίας 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον 
χειρισµό της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, για 
προστασία από τις φλόγες αι τον στατικό ηλεκτρισµό. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή 

σύστηµα  

7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα               : Η ο υδρόβιους οργανισµούς και 

µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

υσία είναι επιβλαβής στους 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. Μικρές ποσότητες της 
ουσίας µπορούν να καταστραφούν µε καύση. Η απόρριψη του 
προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε διεθνή νοµοθεσία 
για εκρηκτικά. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R2 Κίνδυνος έκρηξης από δόνηση, τριβή, φωτιά και άλλες πηγές 

 : 

 

ΕΕ      ανάφλεξης. 
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R52/53 Είναι επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 
S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται 
µε ασφαλή τρόπο. 

Φράσεις ασφάλειας  
ΕΕ      

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

µηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιο
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Σηµείωση                   :       και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

 
 

 

 
 

 

 

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε ΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕ
 
 

: ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

), µε 
ι την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Ερεθιστικό. 

ισπνοή                      : 
Κατάποση                   : 
Χρόνια έκθεση           : ∆εν είναι γνωστό αν η συνεχής ή παρατεταµένη έκθεση στην 

 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή κα
 

∆έρµα                         : Ερεθιστικό.  
Ερεθιστικό.  
Ερεθιστικό. 

Ε

ουσία επιδεινώνει τις ιατρικές παθήσεις. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλ παφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
παπούτσια. Αναζητήστε 
ερεθισµός είναι επίµονος. 

Κατάποση                 : 

οτιδήποτε από στό ζητήστε

έφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς ε

Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του,   το µα. Ανα  ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καίγεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρουσία 

οξειδωτικών ουσιών, είναι εύφλεκτη και υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης. Όταν µικρή ποσότητα θειικής αµµωνίας προστίθεται 
σε νιτρικό κάλιο, τότε αντιδρούν ζωηρά και σχηµατίζονται 
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φλόγες. Η ουσία δεν καίγεται, αλλά αποσυντίθεται όταν εκτεθεί 
σε θερµότητα και εκλύει διαβρωτικά ή/και τοξικά αέρια. Αν 
αναµιχθεί µε νιτρικό κάλιο, χλωριούχο κάλιο υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.  

Μέσα πυρόσβεσης      : Χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης, σπρέι 
νερού, ψεκασµό µε νεφελωτήρες. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 

ό στην µολυσµένη 

 

 π

Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερ
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   : 
   

ερίπτωση κατάποσης, 
επιδεικνύοντας την 

ετικέτα του περιέκτη. Φοράτε προστατευτική ενδυµασία. 
µανση, πηγές ανάφλεξης 

πως οξειδωτικές ουσίες. 
 µ  µ και  

ική συσκευή. 
:    ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

. ∆ιατηρείτε τον 

     Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε π
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 

∆ιατηρείτε την ουσία µακριά από θέρ
και ασύµβατα αντιδραστήρια, ό
Αποφύγετε την επαφή ε τα άτια  το δέρµα. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον χώρο, 
χρησιµοποιείστε αναπνευστ

Αποθήκευση              ∆
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :    οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

Εξοπλισµός ατοµικής  

Μάτια                         : 

∆έρµα                         : ροστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
τ

.
Ενδυµασία                  :  

 αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

τασία από τη σκόνη της ουσίας. 

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

προστασίας 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα π
από α αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία  
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προσ

 
7.  ΤΟ ΡΙΕΣ ΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. Είναι πιθανόν, η ουσία να είναι 

ιδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

µεταλλαξιογόνος, αλλά ακόµη διερευνάται.  
Ε ∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 

Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Κατάποση: Η κατάποση µεγάλης ποσότητας της ουσίας µπορεί 

νίας. Τα 
, εµετός, 

διάρροια. Μπορεί, επίσης, να επηρεάσει την όραση, το κεντρικό 

π

να προκαλέσει δηλητηρίαση εξαιτίας της αµµω
συµπτώµατα είναι γαστρεντερικός ερεθισµός, ναυτία

νευρικό σύστηµα και την αναπνευστική οδό. Επίσης, η 
κατάποση µεγάλων δόσεων της ουσίας µπορεί να ροκαλέσει 
διούρηση και βλάβη στο νεφρό. 
Εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

εθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µ

κανονισµούς.   
 

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
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ΕΕ      τική όταν αναµιγνύεται µε οξειδωτικές ουσίες. 

 

R16 Εκρηκ
Φράσεις ασφάλειας   :   S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

 
 
Σηµείωση                   :      

ν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
ροϊόντος. 

 

 

 
 

 
 

 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :    Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθού
π

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 163



∆Ε  

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 

Ο

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

ανθρώπινη υγεία 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : εθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Μπορεί να είναι επιβλαβές, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. 

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Κατάποση                   : Μπορεί να είναι επιβλαβές κατά την κατάποση. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί θισµό της αναπνευστικής οδού. 

 

Ερευνάται για την τοξικότητα του.   

Κίνδυνοι για την         :     Τα ζωτικά όργανα, στα οποία έχει επιδράσεις, είναι οι 
πνεύµονες και τα κοκάλα. 
 

Προκαλεί ερ

 ερε

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επ ς, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  µµένης επαφής µε το 
πούνι. Αφαιρέστε το 

µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

όνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
ροντίδα. 

            : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 

ις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 

 

αφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφ
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον

ή

Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειλη
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σα

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγ
φ

Κατάποση     
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσε
ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   :  αυτοδύναµη αναπνευστική 

.  
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν
συσκευή και πλήρη εξάρτηση
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Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, ξηρή 
 και αφρό ανθεκτικό σε χηµική ουσία, διοξείδιο του άνθρακα

αλκοόλες.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

ι

 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς δ άθεση. Αερίστε το χώρο. 

ποσότητας υλικού    

5 Θ  .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΗΚΕΥΣΗ

 
Χειρισµός                   :      
   

 και σκόνη της ουσίας. Αποτρέψτε την 
εξάπλωση τικούς αγωγούς, τάφρους ή 
ποτ

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο 
χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. Η ουσία είναι 

 

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε 
επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή 
επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. 
Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης ή αερολυµάτων. Μην 
αναπνέετε ατµούς

 ή την είσοδο σε αποχετευ
άµια.  

υγροσκοπική. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   ς ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

 
λυσίµατος 

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της 

Εξοπλισµός ατοµικής 

γυ κα

 : 
Ρουχισµός                  :  ό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

Να παρέχεται εξαερισµό
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί π

ουσίας. 
 

προστασίας 
Μάτια                         : 

∆έρµα                        

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά αλιά ι µάσκα 
προσώπου. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικ
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χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             
Ερεθισµός στα µάτια :     
Καρκινογένεση          : ία. 

Ερεθιστικό. 

Ερεθιστικό. 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχε

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος όπως και του περιέκτη του γίνεται µε 
µεθόδους σύµφωνες µε την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
 ρής βλάβης στα µάτια.  

η τε

 

Φράσεις κινδύνου      :
ΕΕ      

R41 Κίνδυνος σοβα

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωσ επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνε  µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

ορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :  και την εµπειρία και 
 περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
ς ιδιότητας του 

 
 

 

Χρήσεις και                : 
περιορισµοί

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφ

    Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση 
επιδιώκεται η

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρου
προϊόντος. 
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∆Ε

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Ο
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

∆εν παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας 
στ σει ερεθισµό στα µάτια και 
στην αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και          

προκαλέσει ερεθισµό στα 

τη

Κατάποση                  : 

Χρόνια έκθεση          :
 

η βιοµηχανία. Μπορεί να προκαλέ

συµπτώµατα 
Μάτια                         : Η ουσία σε µορφή σκόνης µπορεί να 

µάτια . 
∆εν παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά  χρήση της ουσίας ∆έρµα                        : 
στη βιοµηχανία.  
Η εισπνοή της σκόνης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα.  
Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό µε ναυτία, τάση 
προς εµετό και διάρροια..  

Εισπνοή                     : 

 ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

είνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

ρική 
ροντίδα.  

στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
στε τεχνητή αναπνοή. Εάν 

όνο. Αναζητήστε 

ηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλ

σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
ην επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιαττ
φ

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε 
αναπνέει το άτοµο, χορηγή
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγ
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφ
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

Αποσυντίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες και παράγει 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

µ  α

 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η ουσία δεν είναι 
εύφλεκτη. 
τοξικά και διαβρωτικά προϊόντα. 
Χρησι οποιήστε τα απαραίτητα µέτρ  για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο  σκόνης της ουσίας. Μην 
διοχ αιρα.  

 

. Αποφύγετε την δηµιουργία
ετεύετε την ουσία στην ατµόσφ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

 ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Αποφύγετε την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας. Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
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Μάτια                         : 

∆έρµα                         : α
 ικανοποιητική χηµική 

προστασία. 
Ενδυµασία                  :  σία, χηµικά ανθεκτική 

 µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, ποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για

Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµα
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : 

 
Το υλικό δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα/ µάτια.. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

   Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ LAURYL  
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

                         : 
µα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  

Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής.  

ρόνια έκθεση           : 
ρεί να προκαλέσει βλάβη στην 

υγεία.  
 

µ
Μάτια
∆έρ

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 

Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για το δέρµα. Η συνεχής 
έκθεση σε τοξικές ουσίες µπο

Χ

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  ε

τά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Κατάποση                 :  
για άτοµο που έχει χάσει τις 
αισ µα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

Σε περίπτωση επαφής, κπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπ

φροντίδα. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από

τρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα 
θήσεις του, οτιδήποτε από το στό

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : µοκρασίες. Σε περίπτωση Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερ

 170



θερµικής αποσύνθεσης, εκλύονται τοξικά αέρια όπως οξείδια 
του άνθρακα, οξείδια του θείου και οξείδια του νατρίου. 
Υπάρχει µικρός κίνδυνος έκρηξης της ουσίας παρουσία γυµνής 
φλόγας κα  σπινθήρων.  
Χρησιµοποι

ι
Μέσα κατάσβεσης     : είστε ξηρή χηµική ουσία σε σκόνη, σπρέι νερού, 

αφρό ή µε καταιονισµό.   
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε  κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρή  έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε ν χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
επιφάνεια και εφα όστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
προσπαθήστε να στ ατήσετε την έκχυση αν είναι εφικτό. Μην 
ρίχνετε νερό στον . Μην αγγίζετε τη εκχυµένη ουσία. 
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να περιορίσετε τους ατµούς. 
Περιορίστε όλες ς πηγές ανάφλεξης. Ολοκληρώστε το 
καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη περιοχή. 
Εφαρµόστε όλες τους κανόνες υγιεινής. 

 

το

ς
 τη

 

ρµ

αµ
περιέκτη

τι

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
επιδεικνύοντας την 
ή µε τα µάτια και το 

δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε την 
υσία µακριά από πηγές ανάφλεξης, θερµότητα και ασύµβατα 
αντιδραστήρια όπως οξειδωτικές ουσίες. 

 

ν

 

αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφ

ο

Αποθήκευση              :   ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου α είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
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τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής  

Μάτια                         : 

∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα   

 

προστασίας 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : 

σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

Η ουσία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο δέρµα. Η ουσία 
είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, κατά την 

 εισπνοή και κατάποση.  
Ειδικές επισηµάνσεις : ∆έρµα: Προκαλεί µέτριο ερεθισµό στο δέρµα. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (δερµατίτιδα).  
Μάτια: Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια.  
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 

 ναυτία, εµετό, 

Εισπνοή:

ερεθισµό στο γαστρική οδό, προκαλώντας
διάρροια, δίψα, πρήξιµο. 

 Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στη 
βλεννώδη µεµβράνη και στο αναπνευστικό σύστηµα. Μπορεί να 

 
προκαλέσει αλλεργική αναπνευστική αντίδραση. 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 ς λ

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τα προϊόντα τη διάσπασης της ουσίας είναι ιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε Η απόρριψη του 
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 τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

ρµα. 
 

Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

S26 , πλύνετε µε άφθονο νερό 
και αναζητείστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 

 

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέ
      

 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια

χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο.  

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

 
 
 
 
 

 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 
Μάτια                         : ι µπορεί να προκαλέσει 

ο, πόνο) και µόνιµη 
βλάβη ακόµη και τύφλωση. Η σοβαρότητα της βλάβης 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης. 

 έ  

∆έρµα                        : 

.
Εισπνοή                    : 

ι

Κατάποση                 : 
άγο 

µπορεί να 
εισχωρήσουν στους πνεύµονες κατά τη διάρκεια της κατάποσης, 

.  
Χρόνια έκθεση         : Η συνεχής έκθεση του δέρµατος σε  χαµηλές συγκεντρώσεις 

οµίχλης της ουσίας ή αερολυµάτων της µπορεί να προκαλέσει 

 
µ

Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία κα
σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα, πρήξιµ

Παρατεταµένη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις αερολυµάτων 
και οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλ σουν ερεθισµό, 
ερυθρότητα, και κάψιµο.  
Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ερεθισµό, κάψιµο και µόνιµες ουλές. Εκτεταµένο 
κάψιµο του οξέος µπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Η 
σοβαρότητα της βλάβης εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη 
διάρκεια της έκθεσης. Παρατεταµένη έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις αερολυµάτων και οµίχλης της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισµό, ερυθρότητα, και κάψιµο  
Το θειικό οξύ δεν είναι πτητικό, οπότε η έκθεση στο περιβάλλον 
εργασίας αφορά αερολύµατα και την οµίχλη που σχηµατίζει η 
ουσία. Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ερεθισµό και διαβρωτική βλάβη σε περίπτωση εισπνοής. 
Ο βαθµός και η σοβαρότητα της επίδρασης στο αναπνευστικό 
σύστηµα επηρεάζετα  από παράγοντες όπως η φυσική 
κατάσταση, το µέγεθος των αερολυµάτων, η συγκέντρωση, η 
υγρασία. Το θειικό οξύ µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 
στους πνεύµονες και πνευµονικό οίδηµα. Τα συµπτώµατα σε 
αυτή την περίπτωση είναι φτέρνισµα, σύντοµη αναπνοή και 
µπορεί να εµφανιστούν ώρες ή και µέρες µετά από την έκθεση.  
Η ουσία είναι διαβρωτική και σε περίπτωση κατάποσης µπορεί 
να προκαλέσει κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα, στον οισοφ
και στο στοµάχι. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
δυσκολία στη µάσηση, έντονη δίψα, ναυτία, τάση για εµετό, 
διάρροια και σε σοβαρότερες εκθέσεις λιποθυµία ακόµη και 
θάνατο. Μικρές ποσότητες οξέος, οι οποίες 

είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά
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δερµατίτιδα (κόκκινο, ξηρό δέρµα). Έκθεση σε υψηλές 

 
συγκεντρώσεις προκαλεί οδοντική διάβρωση. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

 ανοιγοκλείνοντας τ

Εισπνοή                    :  

υστερούν να εµφανιστούν µέχρι και 48 ώρες µετά 
από την έκθεση. 

Κατάποση                 :  σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 

ο
όµα. 

Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, α βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20-30 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. Τα συµπτώµατα από το πνευµονικό 
οίδηµα καθ

Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν

αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα, για να 
διαλυθεί η υσία από το στοµάχι. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο 
που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το θειικό οξύ δεν είναι εύφλεκτο. Ωστόσο η επαφή του οξέος µε 

. Το θειικό οξύ 
αντιδρά µε τα περισσότερα µέταλλα, ιδίως όταν είναι αραιωµένο 
µε νερό,  και σχηµατίζουν πολύ εύφλεκτο αέριο υδρογόνο, το 

 να παραχθούν τοξικά οξείδια του 
θείου. Οι περιέκτες µπορεί να εκραγούν αν εκτεθούν σε 
θερµότητα της φωτιάς. Τα προϊόντα της θερµικής διάσπασης 
του οξέος είναι διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου. Εκκενώστε 
την περιοχή και αντιµετωπίστε τη φωτιά από απόσταση. 
Αποµακρύνετε το παρευρισκόµενο προσωπικό. Αποµακρύνετε 
τους περιέκτες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. ∆ιατηρείστε 
τους περιέκτες δροσερούς, ψεκάζοντας µεγάλες ποσότητες 

εύφλεκτα υλικά, µπορεί να προκαλέσει φωτιά

οποίο µπορεί να εκραγεί. Το οξύ αντιδρά βίαια µε το νερό 
(εξώθερµη αντίδραση) και µε οργανικές ουσίες. Κατά τη 
διάρκεια της φωτιάς, µπορεί
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νερού µε σπρέι. Φροντίστε το νερό να µην έρχεται σε άµεση 
επαφή µε το οξύ. Το θειικό οξύ και τα προϊόντα θερµικής 
διάσπασης του είναι πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. 
Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
που περιλαµβάνει αναπνευστική συσκευή, ολόσωµη φόρµα 
ανθεκτική στα χηµικά. 
ντιµετωπίστε τη φωτιά µε τα κατάλληλα µέτρα πυρόσβεσης. 

 µε 
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Α
Χρησιµοποιείτε µε προσοχή το νερό, διότι η απευθείας επαφή
το οξύ εκλύει µεγάλα ποσά θερµότητας.   

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚ

 
 

Ατοµική προστασία      : ετε την πρόσβαση στην µολυσµένη περιοχή, µέχρι 
να τεθεί υπό έλεγχο. Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλο 
πρ  εύφλεκτα υλικά µακριά, 
ασύ ό τη χυµένη ουσία. 

 Μέθοδοι                      : Μην αγγίζετε το υλικό. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο 
σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. ∆ιατηρείστε 
εύφλεκτα υλικά µακριά από τη χυµένη ουσία. Σε περίπτωση 
µικρής έκχυσης, καθαρίστε το χυµένο υλικό µε απορροφητικό 
µέσο που δεν αντιδρά µε το οξύ και µεταφέρετε, µε ασφαλή 

χ
εν αντιδρά µε το οξύ. Προσεκτικά ουδετεροποιείστε 

το οξύ µε ασβέστιο, ανθρακικό νάτριο και  µεταφέρετε, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 

Μην επιτρέπ

οστατευτικό εξοπλισµό. ∆ιατηρείστε
µβατα αντιδραστήρια µακριά απ

αντιµετώπισης  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
οσότητας υλικού    π

τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Πλύνετε µε 
νερό τη µολυσµένη περιοχή. Αερίστε το χώρο. Σε περίπτωση 
µεγάλης έκχυσης, ενηµερώνετε αρµόδιες υπηρεσίες. Περιορίστε 
την έκχυση προσθέτοντας ώµα, λάσπη, πηλό ή απορροφητικό 
υλικό που δ

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και πολύ τοξικό υγρό. Πριν από 
το χειρισµό, θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
προστασίας και ορθής λειτουργίας. Θα πρέπει το προσωπικό που 
χειρίζεται την ουσία να είναι ενηµερωµένο για τους κινδύνους 
που ενέχει η ουσία. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε 
τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. 
Μην διοχετεύετε τους ατµούς της ουσίας στο περιβάλλον. Να 
χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά  χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο το
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ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας. Το θειικό οξύ είναι 
πολύ ευαίσθητη ουσία. Αποτρέψτε την επαφή της ουσίας µε το 
νερό. Ποτέ µην προσθέτετε νερό σε διαβρωτική ουσία, αλλά τη 
διαβρωτική ουσία σε κρύο νερό, σε µικρές ποσότητες. 
∆ιατηρείστε µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια όπως 
αλκάλια, καρβίδια, χλωρίδια και νιτρικά άλατα. Ποτέ µην 
επιστρέφετε χρησιµ µένη ουσία στο αρχικό της δοχείο. 
Ελέγξτε τους περιέκτες για τυχόν διαρροές. Χρησιµοποιείστε 
κατά την µεταφορά του οξέος και δεύτερο προστατευτικό 
περιέκτη. Οι περιέκτες πρέπει να έχουν κατάλληλη επισήµανση.  
Τα δοχεία, ακόµη αι εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 
περιέχουν υπολείµµ τα του οξέος, οπότε είναι επικίνδυνα.   

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύ βατα αντιδραστήρια, ηλιακό φως και πηγές 
θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 

 
οποιη

κ
α

µ

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

τά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
πρ

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  µ

: αρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
παρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κον

οστασίας 

Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυ ασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, ολόσωµη 
φόρµα ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επΑναπνευστικό            

σύστηµα  ε
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : ∆εν υπάρχουν µελέτες που να αποδεικνύουν την µεταλλακτική 

ικανότητα του θειικού οξέος. Σύµφωνα µε εργαστηριακά 
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πειράµατα σε ζώα, το θειικό οξύ δεν είναι τερατογενετικό.  
 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
ό αΗ ενότητα αυτή είναι υπ

 
νάπτυξη. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
  δοχεία
Απόρριψη προϊόντος : 
 ισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 

υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
διάθεσης αποβλήτων. Η 

 σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα  του. 
Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορ

κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους

Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 

Φράσεις ασφάλειας   :  
ΕΕ 

π
ς α ε
ε ιατρική παρακολούθηση. 

ΕΕ     
R35 Προκαλεί σοβαρό κάψιµο.  
 
S1/2 ∆ιατηρείστε σφραγισµένο και µακριά από αιδιά. 
S26 Σε περίπτωση επαφή  µε τα µάτι , ξεπλύνετ  αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστ
S30 Ποτέ µην προσθέτετε νερό στην ουσία. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση, επιδεικνύοντας την ετικέτα 
της ουσίας. 

 
1  1.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      
ή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

∆
 

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφ
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ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
ητας του 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότ
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΣΙ∆ΗΡΟΣ 

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΘΕΙΙΚΟΣ
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Προκαλεί 
 στην αναπνευστική δίοδο. 

Έχει επίδραση στο συκώτι.  
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 

                      : 

Κατάποση                   : 

θει δηλητηρίαση 
 συκώτι, κώµα 

και θάνατος από την δηλητηρίαση που προκαλεί το θείο. Η 
κατάποση της ουσίας σε µικρότερες δόσεις είναι πολύ πιο 

 έκθεση           :  σοβαρή ή χρόνια δηλητηρίαση από το θειικό σίδηρο µπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στα αιµοφόρα αγγεία. Μεγάλες και 

µα.  
Επίσης, η χρόνια έκθεση µπορεί να έχει επιπτώσεις στο συκώτι. 
Παρατεταµένη επαφή της ουσίας µε τα µάτια προκαλεί 
αποχρωµατισµό. Άτοµα µε ήδη υπάρχοντα προβλήµατα στα 
µάτια και στο δέρµα, στο συκώτι, στο νεφρό ή στην 
αναπνευστική λειτουργία, είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της 
ουσίας.  

ερεθισµό στο δέρµα, στα µάτια και

 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
πόνο, κοκκίνισµα και φαγούρα. 
Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Τα συµπτώµατα 
περιλαµβάνουν βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια. 
Η κατάποση µικρών ποσοτήτων της ουσίας παρουσιάζει µικρή 
τοξικότητα, ενώ σε µεγαλύτερες δόσεις µπορεί να προκαλέσει 
ναυτία, εµετό και διάρροια. Ο ροζ αποχρωµατισµός των ούρων 

Εισπνοή

αποτελεί µια ισχυρή ένδειξη ότι έχει επέλ
εξαιτίας του θείου. Έχει παρατηρηθεί βλάβη στο

τοξική για τα παιδιά.   
Χρόνια Η

χρόνιες δόσεις της ουσίας προκαλούν ραχίτιδα σε νεαρά άτο

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε 
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σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Η ουσία δεν παρουσιάζει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή έκρηξης. 
Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛ

 
 

Γε ηλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ιουργείτε σκόνη της 

η προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Εφαρµόστε 

Αερίστε 

νικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλλ

ουσία, µε ασφαλή τρόπο χωρίς να δηµ
ουσίας, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτ

τους τοπικούς κανονισµούς για τη διάθεση της ουσίας. 
τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
    Κατά το 

Αποθήκευση               :    
α αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 

 

Χειρισµός                   :  
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 
χειρισµό της ουσίας, διατηρείτε σταθερή τη θερµοκρασία στους 
24oC. Η διακύµανση της θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει 
οξείδωση της ουσίας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατ
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική 
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φθορά. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της 
ουσίας (στερεό ή σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   

δρατµών κάτω των αντίστοιχων 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
Μάτια                         : αλιά ή 

προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 

Ενδυµασία                  :  

ά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επα τε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υ
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυ

προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδι

ρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήσ
. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ανότητα 
Καρκινογένεση           : 

Μεταλλακτική            : 
ικ

 ∆ιερευνάται ως µεταλλαξιγόνο.  

∆ιερευνάται ως καρκινογόνο υλικό. 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

τ
 της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 

 

ι µ σ
 

Αυτός που παράγει α απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς κα τοπικούς νό ους και κανονι µούς.  
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9.  Κ ΣΙΑ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      τάποσης, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
 
S2 ∆ιατηρείστε µακριά από τα παιδιά. 
S46 Σε περίπτωση κα

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

Σηµείωση                   :      

γύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
ροϊόντος. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγ
π
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∆Ε ΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ

 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

ινη υγεία 
τια, στο δέρµα . 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Η άµεση επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, 

∆έρµα                         : 
Κατάποση                   : 

αυτία, διάρροια, 

Εισπνοή                      : και ερεθισµό 
στην αναπνευστική δίοδο.  

Χρόνια έκθεση             : Μ δα και επιπεφυκίτιδα. Η 
συνεχής εισπνοή της ουσίας µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή 
στο αναπνευστικό σύστηµα και έλκος.   

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µά

 

κοκκινίλες, πόνο, θολή όραση και κάψιµο. 
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος και πιθανόν κάψιµο. 
Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό µε 
αίσθηση καψίµατος στο στόµα, στον λάρυγγα, ν
βλάβη στο νεφρό και σπασµούς.  
Η εισπνοή προκαλεί πληγή στον λάρυγγα, βήχα 

πορεί να προκαλέσει δερµατίτι

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

α
 ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά. 
Αφαιρέστε το µολυ ένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, φέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει ς αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντ ς τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε

 
σµ
 

µετα

τι
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ∆εν υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης όταν εκτίθεται σε 

θέρµανση ή φλόγα. Αποφύγετε την εισπνοή ατµών ή σκόνης της 
ουσίας. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση µικρής φωτιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία. ∆ιατηρήστε 
δροσερούς τους περιέκτες, ψεκάζοντας µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Απορροφήστε την έκχυση της ουσίας µε ένα απορροφητικό 
µέσο (χώµα) και µεταφέρετε σε πλαστική σακούλα προς 
διάθεση. Μπορείτε να ουδετεροποιήσετε (ph 7) την ουσία 
χρησιµοποιώντας ένυδρο άσβεστο, ασβεστόλιθο, όξινο 
ανθρακικό νάτριο.    

 

 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Αποφύγετε την εισπνοή αερίων, ατµών και 
σκόνης της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό µε θερµοκρασία δωµατίου, 
ξηρό χώρο µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές 
θερµότητας.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : και µάσκα 

Μέθοδοι προστασίας :  
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά 
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προσώπου. Μην φοράτε φακούς επαφής κατά τον χειρισµό της 
ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε κατά

∆έρµα                         : 
Ρουχισµός                  :  λληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 

 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

, υπό φυσιολογικές 
 σταγονίδια. Εάν δεν 

υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη 

∆εν απαιτείται κατά τον χειρισµό της ουσίας
συνθήκες. Μην αναπνέετε ατµούς και

συσκευή αναπνοής. 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :     Η ουσία µπορεί να είναι διαβρωτική. Τοξικό σε υδρόβιους 

οργανισµούς, µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στον 
υδάτινο περιβάλλον. 
∆εν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
Καρκινογένεση          : 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R22 Ερεθιστικό σε περίπτωση κατάποσης.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ε άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική 
παρακολούθηση και επιδείξτε την ετικέτα της ουσίας.  
S60 Η ουσία και ο περιέκτης της θα πρέπει να διατίθενται και να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα χηµικά απόβλητα. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας. 

 

ΕΕ      R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
R50/53 Τοξικό σε υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να έχει 
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στον υδάτινο περιβάλλον. 
S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µΕΕ      

 186



10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.  
 

 :     

Σηµείωση                   :      

επιµέρους ιδιότητας του 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΟ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :    
ανθρώπινη υγεία 

 της ουσίας, δηµιουργεί 
εύφλεκτο ή εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Επιβλαβής σε 
περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Προκαλεί ερεθισµό στα 

α και στην 
αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 
∆έρµα                         : 
Εισπνοή                      : 

Κατάποση                   : 

τερο.   
η     εί να προκαλέσει 

ευαισθησία στο δέρµα και µόνιµη βλάβη στα µάτια (χρόνιο 
ερεθισµό και θόλωµα στον κρυσταλλοειδή χιτώνα του µατιού). 
Η παρατεταµένη εισπνοή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στη 
λεννώδη µεµβράνη. 

 Η ουσία είναι εύφλεκτο στερεό. Η σκόνη

µάτια και ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµ

 

Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Η σκόνη της ουσίας προκαλεί ενόχληση. Σε περίπτωση µεγάλης 
έκθεσης, µπορεί να προκαλέσει βήχα, φτέρνισµα ή δυσκολίες 
στην αναπνοή.  
∆εν θεωρείται τοξική ουσία. Η κατάποση όµως µεγάλης 
ποσότητας της ουσίας προκαλεί πληγή στο λάρυγγα, ναυτία, 
πονοκέφαλο και πιθανόν αναισθησία. Υπάρχει περίπτωση να 
µετατραπεί σε υδρόθειο όταν βρίσκεται στο έν

Χρόνια έκθεσ       : Η παρατεταµένη ή η συνεχής έκθεση µπορ

β
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε µέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

ρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

τήστε ιατρική φροντίδα, σε 

Εισπνοή                    :  

τ τ ή
ική φροντίδα. 

Κατάποση                : Χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό στο πάσχον άτοµο. Μην 

 περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α

φροντίδα. 
Επαφή µε το δέ

σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζη
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιασ εί δύσπνοια χορηγήσ ε οξυγόνο. Αναζητ στε 
αµέσως ιατρ
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προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος έκρηξης       : Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 

µεγάλες συγκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, τότε 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επίσης, όταν η ουσία έρθει σε επαφή 
µε οξειδωτικά υλικά σχηµατίζεται εκρηκτικό µίγµα.    

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, για την κατάσβεση της φωτιάς, 
για να διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες και για να 
αποµακρύνεται από τη φωτιά τους ατµούς της ουσίας ή πιθανή 
έκχυση.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 

ίας στο περιβάλλον. 
εταφέρετε την χυµένη 

ουσία, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 

 π
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσ
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µ

Αποφύγετε την επαφή µε το νερό.  
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      ∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 

κ

ύγετε την 

 

   Αποµακρύνετε τις πηγές θερµότητας αι ανάφλεξης, τα 
ασύµβατα αντιδραστήρια και τις οξειδωτικές ουσίες. 
Προστατέψτε την ουσία από υγρασία. Αποφ
δηµιουργία σκόνης. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική ενέργεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  Η χρήση της
ουσίας θα γίνεται σε µη εύφλεκτο περιβάλλον, διότι υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 
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Αποθήκευση              :    

οιµος 

 

∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτ
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   χεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

 κάτω των αντίστοιχων 
ι οι σταθµοί πλυσίµατος 

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

προστασίας 
Μάτια                         : τατευτικά γυαλιά ή 

∆έρµα                         : 
ή 

 
ό  

π ά
Αναπνευστικό            :  εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 

 

Να παρέ
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότ

Εξοπλισµός ατοµικής   

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προσ
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητικ χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  : Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικ  αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή οδιά ή ότι λλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή

σύστηµα  επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :      Η ο τινο περιβάλλον. 

 
υσία δεν είναι τοξική για το υδά

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 

ν ιδιοτήτων του 

ι κανονισµούς.  

 προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικώ
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους κα
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  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
 κινδύνου      : 

ΕΕ
R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

α ά
τωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 

Φράσεις
      

S16 ∆ιατηρείστε µ κρι  από πηγές ανάφλεξης. 
S26 Σε περίπ
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

τύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

Σηµείωση                   :    και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εν
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

   Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΥ
 
 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ : ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

 ουσία. ∆ηλητήριο. Αντιδρά µε το νερό, µε οξέα και 
ήποτε έρθει σε επαφή.

Κίνδυνοι για την         : 
ανθρώπινη υγεία 

ί να προβεί µοιραία. 
Επιβλαβής κατά την εισπνοή. Άτοµα µε υπάρχοντα προβλήµατα 
στα µάτια, στο δέρµα και στην αναπνευστική λειτουργία, είναι 

. 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και σε 
περίπτωση µεγαλύτερης έκθεσης είναι ικανό να τα κάψει 

ε
τα.  

 ή 

συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
 πνευµονία. 
του στόµατος, του 

λάρυγγα και του στοµαχιού. Προκαλεί σοβαρά προβλήµατα 
στους ιστούς και µπορεί να επιφέρει ακόµη και τον θάνατο. Τα 
συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν αιµορραγία, τάση για 
εµετό, διάρροια και υπόταση. Τα προβλήµατα µπορεί να 

Χρόνια έκθεση             :  έκθεση σε διάλυµα της ουσίας 

 

∆ιαβρωτική
µε άλλες ουσίες. Προκαλεί κάψιµο µε οτιδ

    Η κατάποση είναι επιβλαβής και µπορε

πιο ευάλωτα όταν εκτίθενται στην ουσία

δηµιουργώντας µόνιµη βλάβη ακόµη και τύφλωση. 
Η επαφή µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό, και µ  µεγαλύτερη ∆έρµα                        : 
έκθεση προκαλεί κάψιµο, σκάσιµο των χεριών και εγκαύµα
Η εισπνοή προκαλεί σοβαρό ερεθισµό. Η εισπνοή σκόνηςΕισπνοή                    : 
οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ήπια ενόχληση ή και 
σοβαρό πρόβληµα στην αναπνευστική λειτουργία, εξαρτάται 
από το µέγεθος της έκθεσης. Τα 
φτάρνισµα, καταρροή. Μπορεί να προκαλέσει

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει κάψιµο 

εµφανιστούν αρκετές ηµέρες µετά από την έκθεση. 
Παρατεταµένη ή επανειληµµένη
ή σε σκόνη της ουσίας, έχει καταστροφική επίδραση στους 
ιστούς. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

ρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 

Επαφή µε το δέ
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και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Χορηγήστε µεγάλες ποσότητες νερού ή 
γάλατος. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Φωτιά                        : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Θερµό 

ή τηγµένο υλικό µπορεί να αντιδράσει βίαια µε το νερό. Μπορεί 
να αντιδράσει µε συγκεκριµένα µέταλλα, όπως αλουµίνιο και να 
παράγει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

Έκρηξη                      : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο έκρηξης. 
Μέσα πυρόσβεσης    : Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 

περιβάλλουσας φωτιάς. Η προσθήκη νερού σε καυστικό 
διάλυµα εκλύει µεγάλες ποσότητες θερµότητας.  

Ειδικές πληροφορίες : 
 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
ής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. συσκευή, θετικ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
 προς διάθεση. 

τον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Μην χύνετε την καυστική ουσία στον νεροχύτη. Τα 

 να αραιωθούν µε νερό. 
οξύ όπως οξικό οξύ, 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  Καθαρίστε το υλικό 

στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα σ

υπολείµµατα από την έκχυση µπορούν
Γίνεται ουδετεροποίηση µε αραιό 
υδροχλωρικό ή θειικό. 

 
5 ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜ

 
Χειρισµός                   :      Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
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   µάτ σετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγε η του. Πλυθείτε σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 

 
ποσότητες θερµότητας. Κενοί περιέκτες είναι επικίνδυνοι, διότι 
µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας (σε σκόνη ή σε 
υγρή µορφή). Μην αναµιγνύετε µε οξέα ή οργανικές ουσίες. 

Αποθήκευση : ενο χώρο 
ρµότητας. 

∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε µε 

 

ια και τον ρουχισµό. Φυλάσ
τε την εισπνοή ή κατάποσ

πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Πάντα να 
προσθέτετε το καυστικό νάτριο στο νερό και ποτέ το αντίθετο, 
διότι επιτυγχάνεται εξώθερµη αντίδραση και εκλύονται µεγάλες

                  ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµ
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θε

αλουµίνιο ή µαγνήσιο. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

γ

Ρουχισµός                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
εγκεκριµένη συσκευή 

 

σταθµού εργασίας. 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά υαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό που 
περιλαµβάνει µπότες, γάντια, εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο 
είναι απαραίτητο. 

επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιερευνάται ως µεταλλαξιο

 
γόνο. Προκαλεί σοβαρούς ερεθισµούς. 

8.  ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ∆

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
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Εναπόθεση                :    
απορριµµάτων     

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R35 Προκαλεί σοβαρά καψίµατα.  
 
S37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά/ µάσκα. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλυθείτε µε άφθονο νερό 
και ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 

      
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

ηµείωση                   :      νται στη γνώση και την εµπειρία και 

τ ν
ν ς ς

ς. 

 
 

 

 
 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζοΣ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κα ά συνέπεια, δεν µπορού  να 
εκλυθούν σα  εγγύηση καµιά  επιµέρου  ιδιότητας του 
προϊόντο
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΕΚΙΘΙΝΗ 
 
Ο

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Η ουσία αυτή έχει ταξινοµηθεί ως µη επικίνδυνη. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Ξεπλύνετε προληπτικά µε νερό. 
Επαφή µε το δέρµα   : Πλυθείτε µε σαπούνι και άφθονο νερό. 
Εισπνοή                    :  Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε το παθόν άτοµο στο φρέσκο 

αέρα. Σε περίπτωση που δεν αναπνέει, εφαρµόστε τεχνητή 
αναπνοή. 

Κατάποση                 : Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, 
οτιδήποτε από το στόµα. Πλύνετε το στόµα µε νερό. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε συσκευή προστασίας του 

αναπνευστικού συστήµατος αυτοδύναµη, όταν είναι απαραίτητο.
µ ψεκασΜέσα κατάσβεσης       : 

 
Χρησι οποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς µό νερού, 
αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό µέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο 
του άνθρακα.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : 

 :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Αποφύγετε τον σχηµατισµό σκόνης. Απαγορεύεται η διοχέτευση 
σε δίκτυο υπονόµων. Σκουπίζετε και τοποθετείτε σε κατάλληλα 
κλειστά δοχεία προς επεξεργασία.  

 
 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία     

ποσότητας υλικού    
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5.    ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 
Χειρισµός                   :      
   
Αποθήκευση              :    σερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. 

 

Λάβετε µέτρα κατάλληλου εξαερισµού σε περίπτωση 
σχηµατισµού σκόνης. Συνήθη µέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δρο

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε 

περίπτωση διαρκούς ή επαναλαµβανόµενης επαφής, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται αναπνευστική προστασία. Όταν η προστασία από 
ενοχλητικά επίπεδα σκόνης είναι επιθυµητή, χρησιµοποιείτε 
προσωπίδα σκόνης. Χρησιµοποιείτε αναπνευστήρες και 
συστατικά δοκιµασµένα και εγκεκριµένα από κρατικά πρότυπα. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
τη ουσίας       

∆έρµα: Σε περίπτωση προσρόφησης δια του δέρµατος, µπορεί 
να είναι βλαβερό για την υγεία. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 
του δέρµατος.  ς 
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών.  
Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής, µπορεί να είναι βλαβερό. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.  
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να είναι βλαβερό. 
Οι χηµικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες αυτού του 
προϊόντος δεν έχουν διερευνηθεί λεπτοµερώς.  
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8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

 να χειρίζεστε το 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε
προϊόν ή τα δοχεία του. 

κανονισµούς. Εξουδετερώνεται σαν µη χρησιµοποιηµένο 
προϊόν. 

9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

 είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να ∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :    
 

προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ-COCONUT FATTY ACID 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :
ανθρώπινη υγεία 

τµοί που προκαλούν 
ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στο άνω αναπνευστικό 
σύστηµα. 

υµπτώµατα 

έρµα                        : 
µα. Σε περίπτωση επαφής του δέρµατος µε 

λιωµένη ουσία, δηµιουργείται κάψιµο. 
Εισπνοή                    : ∆εν είναι εφικτή σε συνήθη θερµοκρασία. Μόνο όταν η ουσία 

θερµαίνεται, ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό σε περίπτωση 
εισ

Κατάποση                 : Η κατάποση δεν προκαλεί βλάβη. 
Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

     Αν η ουσία θερµανθεί, σχηµατίζονται α

Επιδράσεις και         
σ

 

Μάτια                         : Προκαλεί ήπιο και παροδικό ερεθισµό στα µάτια . 
Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο δέρ

∆

πνοής ατµών. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα, 
σε περίπτωση εµφάνισης ερεθισµού.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε τα µάτια    :  
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία είναι εύφλεκτη και µπορεί να καεί, όταν έρθει σε επαφή 

µε θερµότητα ή φωτιά. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν 
αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη 
εξάρτηση. ∆ιατηρήστε τους περιέκτες δροσερούς, ψεκάζοντας 
µε νερό. Κατά την καύση ή τη θερµική αποσύνθεση της ουσίας 
σχηµατίζεται µονοξείδιο ή/και διοξείδιο του άνθρακα. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water fog). 
Για µεγάλες πυρκαγιές, χρησιµοποιείστε αφρό για την 
κατάσβεση. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία    
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

ουσία είναι υγρή. 
Καθαρίστε το υλικό ε απορροφητικό µέσο, όπως ξηρό χώµα,  
άµµος ή άλλο µη εύφλεκτο υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε 
τον χώρο. Μην διοχετεύετε την εκχυµένη ποσότητα σε 

είας στο περιβάλλον. 
 

  :  Υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας, καθώς η 
 µ

αποχετευτικούς αγωγούς, ποτάµια ή απευθ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

σσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την 
εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά 
αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. 

ο π ε

.  
∆ιατηρείτε µακριά από πηγές θερµότητας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε  µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές 
ανάφλεξης. Αποθηκεύετε την ουσία σε περιέκτες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο. Αποθηκεύετε σε ξηρό και καλά 
εξαεριζόµενο χώρο, σε θερµοκρασία δωµατίου και µακριά από 
την ηλιακή έκθεση και την υγρασία.  

Εφαρµόστε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Αποφύγετε 
την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και 
τον ρουχισµό. Φυλά

Αφαιρέστε το µολυσµέν  ρουχισµό και λύν τε πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που 
έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας
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6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   ηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά ελαστικά γάντια, 

αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική 
χηµική προστασία. 

 Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : ∆εν απαιτείται, σε φυσιολογικές συνθήκες. 

 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατ

Ενδυµασία                  : 

σύστηµα  

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                : Η ουσία . 

Μά
 πρακτικά δεν είναι τοξική

τια: Η αδιάλυτη ουσία ενδεχοµένως να προκαλέσει ήπιο 
ερεθισµό στα µάτια.   
∆έρµα: Η αδιάλυτη ουσία ενδεχοµένως να προκαλέσει ήπιο 
ερεθισµό στο δέρµα.   
Εισπνοή: Η ουσία όταν είναι θερµή, προκαλεί ερεθισµό στην 
βλεννώδη µεµβράνη.  
Η ουσία δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνος. Καρκινογένεση          : 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος : 

 
 
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

   τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   
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9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

ι περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία

 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας κα
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∆Ε

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΚΟΝΗ 
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

: 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Η ουσία είναι εύφλεκτο στερεό. Είναι επικίνδυνη όταν είναι 

υγρή. Είναι πολύ ενεργή ουσία και µπορεί να αναφλεγεί 
αυτόµατα όταν έρθει σε επαφή µε το νερό ή µε υγρά υλικά. Η 
ουσία προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα, στα µάτια και στην 
αναπνευστική οδό.  

 
 

Μάτια                         : Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης µπορεί να προκαλέσουν 
µηχανικό ερεθισµό. Όταν παρακολουθείτε τη φωτιά από την 

εί βλάβη στα µάτια.  
∆έρµα                         : σει σοβαρό δερµατικό 

κάψιµο. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή ατµών ή σκόνης της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στην 

ατα περιλαµβάνουν βήχα, πόνο στο στήθος, πυρετό 
και  αύξηση λευκών αιµοσφαιρίων. 

Κατάποση                   : Η τοξικότητα της σκόνης του µαγνησίου δεν έχει ευκρινώς 
γαστρικό πόνο και 

 

ανθρώπινη υγεία 

Επιδράσεις
συµπτώµατα

 και         

καύση του µαγνησίου, µπορεί να προκληθ
Το λιωµένο µαγνήσιο µπορεί να προκαλέ

αναπνευστική δίοδο κα πυρετό από τους καπνούς των µετάλλων. 
Τα συµπτώµ

προσδιοριστεί. Μπορεί να προκαλέσει 
διάρροια.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή  δέρµα ε άφθονο νερό και 
 και πλύνετε πριν 

την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

τε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

 δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

ση                : 

 µε το    :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µ
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρε
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί

Κατάπο Χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό στο πάσχον άτοµο. Μην 
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προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 

 

γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος φωτιάς         : Η ουσία όταν θερµαίνεται στον αέρα σε θερµοκρασία κοντά στο 

ση να αναφλεγεί και να 
καεί. Η σκόνη µαγνησίου είναι επικίνδυνη όταν εκτίθεται σε 

ε οξέα και να εκλυθεί αέριο 

Κίνδυνος έκρηξης       : 
υ τ
υνος έκρηξης. Επίσης, έκρηξη µπορεί να προκληθεί 

όταν σε λιωµένο µαγνήσιο προστεθεί νερό, διότι εκλύεται 
εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       :

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. Προστατεύετε τα µάτια και το δέρµα 
από αιωρούµενα σωµατίδια της ουσίας. Μην κοιτάτε απευθείας 
την φωτιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος βλάβης στα µάτια.  

σιµοποιείστε σκόνη 
ραφίτη, ταλκ (ορυκτό 

µαγνησίου σε σκόνη), χλωριούχο νάτριο σε σκόνη, ανθρακικό 

σηµείο βρασµού της, υπάρχει περίπτω

φλόγα ή όταν αντιδρά βίαια µε οξειδωτικά υλικά. Η ουσία 
µπορεί να αντιδράσει µε το νερό ή µ
υδρογόνο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς 
ή έκρηξης.  
Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 
µεγάλες σ γκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, ότε 
υπάρχει κίνδ

 Για την κατάσβεση της φωτιάς χρη
µετάλλων όπως γραφίτη σε σκόνη, ξηρό γ

νάτριο σε στάχτη ή ξερή άµµο.   
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

α
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    µένη 

υσία, σε στεγανοποιηµένο, µεταλλικό περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Μην 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητ  6). 
Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυ
ο

χρησιµοποιείτε νερό για να καθαρίσετε την περιοχή. Σε 
περίπτωση που η ουσία έρθει σε επαφή µε νερό, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό της. Μπορεί να εκλυθεί 
αέριο υδρογόνο, που είναι επικίνδυνο για έκλυση φωτιάς ή 
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έκρηξης.  
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      

  
 υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 

 ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

 

   
∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 

 ς ςΑποµακρύνετε τι  πηγέ  θερµότητας και ανάφλεξης. 
Προστατέψτε την ουσία από υγρασία, οξειδωτικά υλικά, 

βρώ ,χλωρίδια, ενώσεις του µιου, του ιωδίου  από οξέα και όλες 
τις πιθανές πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την περαιτέρω 
δηµιουργία σκόνης. Η χρήση της ουσίας θα γίνεται σε µη 
εύφλεκτο περιβάλλον, διότι

Αποθήκευση              :   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

 
 

στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 
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7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 
 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 

τ
 

Επικίνδυνα προϊόντα : 
αποσύνθεσης 

Τοξικο  ατµοί µετάλλων εκλύονται κατά τη θερµική διάσπαση 
της ουσίας. 

ί

8. Σ   ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑ

υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και οπικούς νόµους και κανονισµούς.  

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

ολούθηση. 
, γάντια 

 µάτια/ 
πρόσωπο. 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 

R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 
R20/22 Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής και σε περίπτωση 
κατάποσης. 
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακ
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και              
περιορισµοί    
∆ιανοµή του

  : 

 ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

 από θέµατα υγείας, 
, δεν µπορούν να 

έρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµ

 

 206



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΜΕΘΑΝΟΛΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

ε ατ του

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να είναι θανατηφόρο ή να προκαλέσει τύφλωση κατά 
την κατάποση του. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και στο δέρµα. 
Οι υδρατµοί και τα σταγονίδια είναι ερεθιστικά για τα µάτια και 
το αναπνευστικό σύστηµα. Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί 
επίσης να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια και στην 
αναπνευστική δίοδο. Ενδέχεται να αναφλεγεί ή να προκαλέσει 
έκρηξη. Σε υψηλές θερµοκρασίες αποσυντίθεται και σχηµατίζει 
τοξικά αέρια. Με παρατεταµένη έκθεση σε πηγή θερµότητας, η 
περιεχόµενη ουσία ενδέχεται να αναπτύξει µεγάλη πίεση. 

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

Μάτια                         : οί για τα µάτια. Αν 
 στο µάτι προκαλεί 

ερεθισµό και πόνο. Υπολείµµατα ουσίας πιθανόν να υπάρχουν 
στα δάχτυλα, στο χέρι, στα γάντια οπότε υπάρχει κίνδυνος να 

∆έρµα                         : 

α σηµεία του δέρµατος όπως κάτω από 
αχτυλίδι, ρολόι). Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα 
ακόµη και αν δεν υπάρχει άµεση επαφή. 

Κατάποση                   : 

Εισπνοή                      : ε ατµούς ή σταγονίδια της ουσίας µπορεί να 
α  

Άλλες επιδράσεις       : 
στην υγεία            η

ίσθηση πόνου. Είναι απαραίτητο να 
ιτα από 

∆ηλητήριο. Είναι εύφλ κτο υγρό όπως και οι µοί .  

µ
Οι ατµοί της µεθανόλης είναι ερεθιστικ
εκτοξευτεί µικρή ποσότητα της ουσίας

µεταφερθούν στο µάτι προκαλώντας ερεθισµό και πόνο.  
Παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα προκαλεί 
ξηρότητα, σκάσιµο του δέρµατος και δερµατίτιδα. Η επαφή της 
ουσίας µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό, ιδιαίτερα κάτω από τα 
νύχια (και σε άλλ
δ

Η κατάποση της ουσίας προκαλεί ερεθισµό, κάψιµο του 
στόµατος, του λαιµού καθώς επίσης γαστρικό πόνο. 
Η επαφή µ
προκαλέσει ερεθισµό του βλεννογόνου υµέν , βήχα και 
δυσκολία στην αναπνοή.  
Οι επιδράσεις της ουσίας στα µάτια και στο δέρµα µπορεί να 
καθυστερήσουν να εµφανιστούν και  βλάβη µπορεί να 
εκδηλωθεί χωρίς την α
εφαρµοστούν αυστηρά, τα µέτρα πρώτων βοηθειών έπε
κάθε είδους έκθεση. Μπορεί η ουσία να προκαλέσει ανωµαλίες 
στην όραση, τύφλωση, κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος, βλάβη στο συκώτι και στο νεφρό, δηλητηρίαση, 
ενδόκριµµα ακόµη και τον θάνατο. Μπορεί επίσης να 
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προκαλέσει δυσκολία στην όραση που χαρακτηρίζεται από 
θολούρα και αλλαγές στην αντίληψη των χρωµάτων. Τα 

 σε 12-18 ώρες µετά 
από την έκθεση. Η κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος χαρακτηρίζεται από πονοκέφαλο, ζαλάδα, υπνηλία, 

 
εξης, εµφάνιση ίκτερου 

ριστασιακά από πόνο της 
κοιλιακής χώρας. Υπάρχει περίπτωση η επαφή µε την ουσία να 

 µια κατάσταση όπου 
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση ανθρακικών στα υγρά 
του σώµατος. 

συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται  µέσα

τάση προς εµετό και µη συγκέντρωση. Σοβαρή έκθεση µπορεί 
να οδηγήσει σε κώµα και πιθανόν σε θάνατο εξαιτίας της 

ύστηµα. Η βλάβη στοδυσλειτουργίας στο αναπνευστικό σ
 όρσυκώτι χαρακτηρίζεται από έλλειψη

(το δέρµα γίνεται κίτρινο) και πε

προκαλέσει µεταβολική οξέωση, είναι

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

ίδα. 
Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 

απούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 
από την επαναχρησιµοποίηση του. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 

   :  α ν
ρουσιαστεί 

Κατάποση                 : 

ήποτε από το στόµα. 
Μην προκαλέσετε εµετό, παρά µόνο µε προτροπή ιατρού. 

 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 20 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντ

δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σ

αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µετ φέρετε στο  καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν πα

Εισπνοή                 

δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό για να διαλύσετε την ουσία. Μη δίνετε ποτέ σε ένα 
άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδ

Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ής αποσύνθεσης της ουσίας είναι τοξικά 

ι από τον αέρα, 
 και να 

άφλεξης προκαλώντας 

Τα προϊόντα της θερµικ
και µπορεί να περιλαµβάνουν φορµαλδεΰδη και οξείδια του 
άνθρακα. Οι ατµοί της ουσίας είναι βαρύτερο
ενδέχεται να µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους
φτάσουν σε αποµακρυσµένες πηγές αν
κίνδυνο οπισθοσπινθήρων. Ενδέχεται είναι ευαίσθητο σε 
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στατικές εκκενώσεις.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 ίπτωση που υπάρχει στη 

διαθεσιµότητα σας µόνο νερό, χρησιµοποιήστε ψεκασµό µε 
νε ποιήστε υδατοψεκασµό για 
να  καθώς είναι επικίνδυνοι 
για ανάφλεξη. ∆ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό, αφρό, 
ξηρή χηµική ουσία. Σε περ

φελωτήρες (water fog). Χρησιµο
διαλύσετε τους ατµούς της ουσίας

δροσερά, ψεκάζοντας µε νερό. 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
ποσότητας µικρής ή 
µεγάλης ποσότητας 
υλικού    

ο  
χύθηκε. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 

Φοράτε προστατευτικά ρούχα. Συγκεντρώνετε σε ειδικό χώρο τα 
προϊόντα προς ανακύκλωση ή διάθεση. ∆ουλεύετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό. Προλάβετε την διασπορά ή την είσοδο σε 

τας χώµα, άµµο ή 
άλλα κατάλληλα ε πόδια, ∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της 
ουσίας δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Μην χρησιµοποιείται εύφλεκτα υλικά για να απ ρροφήσετε την 
ουσία που 

αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια χρησιµοποιών
µ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Γειώστε τον εξοπλισµό και τους περιέκτες για να εµποδίσετε την 
στατική φόρτιση. Οι περιέκτες που εκτίθενται σε θερµότητα 

. 

Αποθήκευση              :    

Α ν Π
µ

πιθανόν να έχουν αναπτύξει εσωτερική πίεση, για το λόγο αυτό 
θα πρέπει πριν ανοιχθούν, πρώτα να ψυχθούν και προσεκτικά να 
εκτονωθούν. Φοράτε πάντα προστατευτική µάσκα και ποδιά. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα.  
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
συµβατά αντιδραστήρια, πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες. 
Μην εκθέτετε τον περιέκτη σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 
40 οC. ποφύγετε χώρους που έχου  υγρασία. ροστατεύστε 
τον περιέκτη από φυσικές φθορές. Ο εξοπλισ ός που 
χρησιµοποιείται για τον χειρισµό της ουσίας την αποθήκευση 
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και την µεταφορά, δεν πρέπει να είναι κατασ ευασµένος από 
υλικά όπως: µόλυβδος, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, αλουµίνιο, 
χυτοσίδηρο. 

 κ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ Σ  Α

 
Μέθοδοι προστασίας :   

έ

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 

προσώπου. Αποφεύγονται οι φακοί επαφής κατά τον χειρισµό 

∆έρµα                         : ήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 

δέρµα, µαλλί αντί των συνθετικών υλικών 

Ρουχισµός                  :  
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Αν έχετε 
ι

 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θ ση του 
σταθµού εργασίας. 

 

 

της ουσίας. 
Χρησιµοποι
κατάλληλο ρουχισµό που περιλαµβάνει φόρµα και µπότες. 
Συνίσταται τα προστατευτικά ρούχα να είναι φτιαγµένα από 
βαµβάκι, 
(πολυεστέρας, ναύλων). 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
λάβε  τα απαραίτητα µέτρα και εντοπίσετε κάτι ασυνήθιστο, 
εγκαταλείψτε το χώρο. 

7.  ΤΟΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιαταραχές στη         : 
γονιµότητα     
Μυκητογέννεση         :  
Καρκινογένεση          : ως καρκινογόνο. 

Η µεθανόλη µπορεί να έχει τερατογενετικές/ εµβρυοτοξικές 
επιπτώσεις, παρά µόνο σε περίπτωση υψηλών τοξικών δόσεων. 
∆εν κατατάσσεται ως µεταλλαξιογόνο. 
∆εν κατατάσσεται 

 
8. Ο  ΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Περιβαλλοντικές        :  
πληροφορίες     
 

Αν διοχετευτεί στην ατµόσφαιρα, η µεθανόλη διασπάται 
εξαιτίας φωτοχηµικών αντιδράσεων και η αποµάκρυνση της 
πλέον από την ατµόσφαιρα γίνεται µέσω βροχής. Αν διοχετευτεί 
στο νερό, αναµένεται η αποσύνθεση της µέσω της 
βιοδιάσπασης. Αν διοχετευτεί στο έδαφος, αποσυντίθεται µέσω 
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βιοδιάσπασης και διηθείται- φιλτράρεται µέσα από το κοκκώδες 
υλικό π.χ. χώµα, άµµος.   

 
  .  ∆  ΟΥΣΙΑΣ 9 ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ

 
           :     Εναπόθεση       

απορριµµάτων      
 ύ

µοθεσία. Μην ρίχνετε τα χηµικά 

συσκευασίας      δυνο έκρηξης. Στεγνώστε απόλυτα τα 
 τους 

, στατικό 
ηλεκτρισµό και σε άλλες πηγές ανάφλεξης. 

Η απόρριψη της ουσίας γίνεται µε µεθόδους σ µφωνες µε την 
κρατική και τοπική νο
απορρίµµατα σε κάδους, αποχετεύσεις και νιπτήρες. 
Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας 
και να αποτελέσουν κίν

Εναπόθεση της           :      

δοχεία και αερίστε σε ασφαλές µέρος. Μην εκθέτετε
περιέκτες σε πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R23/24/25 Τοξικό εάν εισπνευστεί, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µη αναστρέψιµων επιπτώσεων.        
S7 ∆ιατηρήστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό. 
S16 ∆ιατηρήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
προστατευτικά γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      ι

  

 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζοντα  στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 
 
 

Ο

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :      υπνηλία και ζάλη. 

Ενδείξεις και            :        
συµπτώµατα       ε ν

βά ή α ίµα
, βήχα ή/και δυσκολία αναπνοής. Εάν το υλικό 

τ ν π

ό

τήµ  οδ λιπ
ία, ναυτία και απώλεια συντονισµού. Η 

Επιδείνωση                :      

ασθένειας 

υθων οργάνων 

Κίνδυνοι ασφάλειας  : 
 εδάφους και να φτάσουν σε 

 εύφλεκτο. 

ανθρώπινη υγεία 
Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει
Ενδέχεται να προκαλέσει µέτριο ερεθισµό του δέρµατος. Η 
παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του 
δέρµατος ή σκάσιµο. Ερεθίζει τα µάτια. Επιβλαβές: µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. 
Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα ερεθισµού των µατιών µπορεί 
να π ριλαµβάνου  αίσθηση καψίµατος, ερυθρότητα, πρήξιµο 
ή/και µείωση της όρασης. Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα 
δερµατίτιδας ενδέχεται να περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος 
καύσεως ή/και ξηρότητα/ σκάσιµο του δέρµατος. Οι ενδείξεις 
και τα συµπτώµατα ερεθισµού του αναπνευστικού συστήµατος 
ενδέχεται να περιλαµ νουν προσωριν ίσθηση καψ τος στη 
µύτη, στο λαιµό
εισέλθει σ ους πνεύµο ες, τα συµ τώµατα και οι ενδείξεις 
µπορεί να περιλαµβάνουν βήχα, έµφραξη, αναπνευστικό 
συριγµ , δυσκολία αναπνοής, συµφόρηση του θώρακα, 
ταχύπνοια ή/και πυρετό. Η αναπνοή υψηλών συγκεντρώσεων 
ατµών µπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού 
νευρικού συσ ατος, η οποία να ηγήσει σε ζάλη, οθυµική 
τάση, κεφαλαλγ
συνεχιζόµενη εισπνοή µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των 
αισθήσεων και σε θάνατο. 
Προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις των ακόλο

προϋπάρχουσας ενδέχεται να επιδεινωθούν από την έκθεση στο υλικό αυτό: 
µάτια, αναπνευστικό σύστηµα, δέρµα. 
Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Ατµοί ενδέχεται να 
µετακινηθούν διαµέσου του
αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο 
οπισθοσπινθήρων. Πολύ

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Γενικές πληροφορίες : ο, ζητήστε ιατρική 

Επαφή µε τα µάτια     :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

Γενικά δεν χρειάζεται θεραπεία, ωστόσ
συµβουλή. 
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νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

Επαφή µε το δέρµα    :  

υς. Εάν 

ισπνοή                    :  
, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 

ύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

ο

δή ε αζ

 

φροντίδα. 
Ξεπλύνετε αµέσως το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση το
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει

Ε

δ

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από τ  ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτι ποτ από το στόµα. Αν ητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Ειδικοί κίνδυνοι           : 

ισµό ή 

Ακατάλληλα µέσα      : 
πυρόσβεσης   

Μην χρησιµοποιείτε δέσµη νερού. 

Προστατευτικός         : 
εξοπλισµός για 

Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή 
αναπνευστική συσκευή.  

βουλές :    ∆ιατηρείστε τα γειτονικά, προς τη φωτιά, δοχεία δροσερά 
ερό. 

Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του 
µ  άνθρακα. Οι ατ οί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται 

στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από 
απόσταση. 

Μέσα πυρόσβεσης      : Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, νερό µε καταιον
 ψεκασµό µε νεφελωτήρες. Ξηρή χηµική σκόνη, διοξείδιο του 

άνθρακα, άµµος ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε 
µικρές πυρκαγιές.  Μην διοχετεύετε νερά από σβήσιµο φωτιάς 
στο υδατικό περιβάλλον. 

πυροσβέστες    
Πρόσθετες συµ

ψεκάζοντας τα µε ν
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
:Προστατευτικά µέτρα      υόµενο υλικό. 

 σ 
Αποφεύγετε την επαφή µε διαρρέον ή εκλ

 αµέσως  τα τα. Αφαιρείτε  όλα  µολυσµένα ενδύµα Για υµβουλές 
σχετικά µε την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού 
εξοπλισµού, βλέπε το κεφάλαιο 6 του παρόντος δελτίου 
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δεδοµένων ασφαλείας. Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατόν 
χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αποµακρύνετε τις πιθανές πηγές 
ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιµοποιείστε 
κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή 
περιβαλλοντικής µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την 
είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτάµια, 

α κατάλληλα εµπόδια. 
 ή να κατευθύνετε την 

ροή του σε ασφαλή χώρο, για παράδειγµα ψεκάζοντας µε καπνό. 

9 τ

Μέθοδοι καθαρισµού : 
και περισυλλογής   

 υγρού (>1 βαρέλι), 
ς ειδικά αντλιοφόρα 

οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για ανάκτηση ή ασφαλή 
διάθεση. Μην ξεπλένετε τα υπολείµµατα µε νερό. ∆ιατηρήστε 

αλώς. Σε περίπτωση µικρών 
ποσοτήτων χυµένου υγρού (<1 βαρέλι), µεταφέρετε το µε 

ένου δοχείου για 
του προϊόντος. 

∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την απορρόφηση των 
κατάλληλο απορροφητικό υλικό και 

Πρόσθετες συµβουλές  :  
 

βει χώρα ή αν ενδέχεται να λάβει 
οί 

χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλ
Προσπαθήστε να  σκορπίσετε τον ατµό

Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. 
Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και 
γειώνοντας τον εξοπλισµό. Βλέπε ενότητα  για ην διάθεση-
απόρριψη του υλικού. 
Σε περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων χυµένου
µεταφέρετε το µε µηχανικά µέσα όπω

τα ως µολυσµένα απόβλητα. ∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την 
απορρόφηση των υπολειµµάτων από κατάλληλο απορροφητικό 
υλικό και απορρίψτε το ασφ

µηχανικά µέσα εντός σηµασµένου, σφραγισµ
την ανάκτηση ή την ασφαλή διάθεση 

υπολειµµάτων από 
απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το µολυσµένο έδαφος και 
απορρίψτε το ασφαλώς.  
Ενηµερώστε τις αρχές εάν λά
χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το περιβάλλον. Οι ατµ

ό.  µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα εκρηκτικ
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Γενικές προφυλάξεις    :    Αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή µε το υλικό. Να 

µενους χώρους. Πλυθείτε 

:    

π
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες 

πλήρωσης, εκκένωσης ή χειρισµού. Σβήστε κάθε γυµνή φλόγα. 

   

Χειρισµός                    

χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζό
επιµελώς µετά το χειρισµό του.  
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Κατά την άντληση ενδέχεται 
να δηµιουργηθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η ηλεκτροστατική 
εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Εξασφαλίστε την 
ηλεκτροστατική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας τον 
εξοπλισµό. Περιορίστε την ταχύτητα γραµµής κατά τη διάρκεια 
της άντλησης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Αποφύγετε την λήρωση µέσω 
εκτόξευσης. 
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Μην καπνίζετε. Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε 
τους σπινθήρες. Θερµοκρασία χειρισµού: Συνήθη 
περιβάλλοντος. 

Αποθήκευση                :    Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από αερολύµατα, από 
εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά µέσα και από προϊόντα τα 
οποία είναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο, 
µακριά από το φως του ήλιου, πηγές ανάφλεξης και πηγές 
θερµότητας. Θερµοκρασία αποθήκευσης: Συνήθη 
περιβάλλοντος.  

Μεταφορά προϊόντος  : Τα δοχεία να διατηρούνται κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται. 
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την πλήρωση 
(γέµισµα), εκκένωση ή χειρισµό του προϊόντος. 

Συνιστώµενα υλικά    : Για τη βαφή των δοχείων χρησιµοποιείτε εποξικό χρώµα, χρώµα 
πυριτικής βάσεως µε ψευδάργυρο. Για τα δοχεία ή τις 
εσωτερικές επενδύσεις των δοχείων, χρησιµοποιείτε µαλακό 
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ακατάλληλα υλικά    : Αλουµίνιο. Πλαστικά. Φυσικό καουτσούκ ή νεοπρένιο ή 
λάστιχα νιτριλίου. 

Συ βουλές σχετικά    : 
µε τα δοχεία 

Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 
, γεωτρήσεις, 

λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά.  

µ
περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. Μην κάνετε κοπές

 
6.  Μ ΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΤΡΑ Α

 
Μέθοδοι προστασίας : λοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 

  :     λύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 

σύστηµα  
ν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον 

αέρα σε ένα επίπεδο ικανό να προστατεύει την υγεία των 
ατευτική αναπνευστική 
θήκες που απαιτούνται. 

Όταν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες 

  Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλ

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής         
 

Π

ηµέρας. 
Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Αναπνευστικό            : Α

εργαζοµένων, επιλέξτε µια προστ
συσκευή χρήσιµη για τις ειδικές συν

φιλτραρίσµατος αέρα, επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασµό 
µάσκας και φίλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για 
οργανικά αέρια και ατµούς. Όταν δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσµατος αέρα (πχ οι 
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συγκεντρώσεις στον αέρα είναι υψηλές, κίνδυνος ανεπαρκούς 
οξυγόνου, περιορισµένος χώρος) χρησιµοποιείστε κατάλληλες 
αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.  

Προστασία χεριών    : Όταν το προϊόν έρθει σε επαφή µε τα χέρια, η χρήση γαντιών 

χ
Προστασία µατιών   : χ
Προστατευτική         :   υτική ενδυµασία χηµικά ανθεκτική 

 

αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards µπορεί να δώσει 
ικανοποιητική ηµική προστασία. 
Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόµενες ηµικές ουσίες. 
Χρησιµοποιείστε προστατε

ενδυµασία στο υλικό αυτό. Τα παπούτσια και οι µπότες ασφαλείας πρέπει 
να είναι και αυτά ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες. 

7.  ΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛ

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό του δέρµατος. 

Ερεθισµός στα           : 
µάτια               
Ερεθισµός στο           : 
αναπνευστικό  
σύστηµα      

: 
Καρκινογένεση          : 
Τοξικότητα σχετικά   : 
µε την αναπ

 την ανάπτυξη

Προκαλεί ελαφρά εµβρυοτοξικότητα. Η επίδραση 
ένεται να 

Επιδράσεις στον        : Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν καταστολή 

θ ι

Ερεθίζει τα µάτια. 

Η εισπνοή ατµών ή συµπυκνωµάτων ατµών µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 

Μυκητογέννεση         ∆εν είναι µεταλλαξιογόνο.  
∆εν αναµένεται να προκαλέσει καρκινογένεση.   

αραγωγή 
  

παρατηρήθηκε µόνο σε µεγάλες δόσεις. ∆εν αναµ
βλάψει την γονιµότητα. και

άνθρωπο του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία να οδηγήσει σε 
πονοκεφάλους, ζάλη και ναυτία. Η συνεχιζόµενη εισπνοή 
ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια των αισ ήσεων ή/κα  το 
θάνατο. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :       

µε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα. ∆εν 
αναµένεται να βιοσυσσωρευτεί σηµαντικά. 

 

∆ιαλύεται στο νερό. Άµεσα βιοδιασπάσιµο. Οξειδώνεται 
γρήγορα 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
όρριψη προϊόντος   : Απ

 
Αν είναι δυνατόν ανακτείστε ή ανακυκλώστε το προϊόν. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε την 
κρατική και τοπική νοµοθεσία. 
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  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρµατος ή σκάσιµο.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

R11 Πολύ εύφλεκτο. 

R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R67 Εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S9 Το δοχείο να διατηρείτε σε καλά αεριζόµενο χώρο.  

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

  ίναι διαθέσιµες σε 

    

 µπορούν να 
έρους ιδιότητας του 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :   
 

                  :  

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να ε
.όλους όσους χειρίζονται την ουσία  

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν

Σηµείωση 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµ
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: 
Σ 

 

 
 

ΜΟΝΟΒΑΣΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟ

 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 

πιδράσεις και         

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 
Εισπνοή                      : µ
Κατάποση                   : 

 

ανθρώπινη υγεία τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 
 Ε

συµπτώµατα 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Προκαλεί ερεθισ ό σε περίπτωση εισπνοής.  
- 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή  επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

5 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  είτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

ητή αναπνοή. Εάν 

Κατάποση                 : , ε ο

ποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
ροντίδα. 

 µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση
νερό για 1

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθ

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχν
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό  εκτός άν δοθούν σχετικές δηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδή
φ

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

αναπνευστική  

Η ουσία µπορεί να προκαλέσει φωτιά, σε υψηλές θερµοκρασίες. 
Όταν θερµαίνεται αποσυντίθεται εκλύοντας τοξικά αέρια 
(οξείδια του αζώτου). Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε 
πάντα  συσκευή και κατάλληλο προστατευτικό 
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εξοπλισµό.  
Μέσα κατάσβεσης  : Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιµοποιείστε νερό, διοξείδιο 

ρφή σκόνης. 
 

του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία σε µο

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : οστατευτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    ποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 

 ο ν . ε
ο

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο πρ
(ενότητα 6). 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 
εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη ή σακούλα, προς 
διάθεση. Το
Αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Αερίστε και 
καθαρίστε το µολυσµέν  χώρο ρίχνο τας νερό Αποφύγετ  την 
επαφή µε τα µάτια και τ  δέρµα. Μην αναπνέετε σκόνη της 
ουσίας.   

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
    υγρασία. 
Αποθήκευση              :    Χρησι  περιέκτη. ∆ιατηρείτε τον 

περ ζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

 

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και το δέρµα. ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από

µοποιείστε πλαστικό ή γυάλινο
ιέκτη σε δροσερό, καλά εξαερι

Αποθηκεύετε σε θερµοκρασία δωµατίου. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   µενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 

τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  
µ  Ε δ

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερό

Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία. 
Χρησιµοποιείτε µόνο ε επαρκή εξαερισµό. άν εν υπάρχει Αναπνευστικό            : 
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σύστηµα   επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε τοξικές επιδράσεις 

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. 
Μάτια: Ερεθιστική ουσία. 
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη µεµβράνη.   

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 

 

 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  9.  ΚΑΝ ΣΙΑ ΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα. 
 

 

      
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά γυαλιά/ 
µάσκα. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
  χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      

γ ή   
ν µπορούν να 

 

περιορισµοί    
Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περι ραφ  του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δε
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε  
 
 

Υ

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ : ΝΕΦΤΙ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
υσικοί/χηµικοί        : Φ

κίνδυνοι 
ίνδυνοι για την       :       

Εύφλεκτο υγρό. Επιβλαβές. Οι ατµοί του µε τον αέρα µπορεί να  

 υγεία 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                       : 
∆έρµα                       : και κοκκίνισµα στο σηµείο 

στον λάρυγγα και 
αίσθηση πόνου στον θώρακα.  

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει πόνο και κοκκίνισµα στο 
άρυγγα. Τα συµπτώµατα µπορεί να 

µάχι, ναυτία και τάση για εµετό.   
 

σχηµατίσουν µίγµα εύφλεκτο/ εκρηκτικό. 
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Η κατάποση είναι επιβλαβής, 
υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει το υλικό στους πνεύµονες και να 
προκαλέσει βλάβη. Είναι τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισµούς και µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια . 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα 

Κ
ανθρώπινη

επαφής.  
Εισπνοή                    : Η εισπνοή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 

στόµα και στον λ
περιλαµβάνουν πόνο στο στο

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
ε τα µάτια    :  Επαφή µ Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µ  µε άφθονο άτια

Επαφή µε το δέρµα   :  ε  

ως ιατρική 

Εισπνοή                    :  , µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αν τεχνητή αναπνοή. Εάν 
πα τε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
θεί αυθόρµητα, κρατήστε 

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µ  άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 10 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσ
φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί
απνέει το άτοµο, χορηγήστε 
ρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήσ

ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκλη
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αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 

 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Είναι εύφλεκτο υλικό. Σε περίπτωση φωτιάς, εκλύει τοξικά 

αέρια. Αποµακρύνετε τους περιέκτες από τη φωτιά και 
διατηρήστε τους δροσερούς, ψεκάζοντας µε νερό διότι υπάρχει 
κίνδυνος οι ατµοί της ουσίας να αναπτύξουν µεγάλη πίεση και 
να προκαλέσουν ρήξη του περιέκτη. Φοράτε πλήρη 
προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αλκοόλης ή σπρέι νερού. 
Χρησιµοποιήστε σπρέι νερού για να διατηρείτε τους περιέκτες 
δροσερούς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες  υτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
τάµια. Καθαρίστε το υλικό µε 

απορροφητικό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 
σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 

 περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 

  : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατε

 περίπτωση έκλυσης αγωγούς, τάφρους, πο

Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον

που δεν δηµιουργεί σπινθήρες.  
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 

ποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 

υσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 

Αποθήκευση              :     περ ρό, 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον 
Α

το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολ
πριν την επαναχρησιµοποίηση του
σε πηγές θερµότητας. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση.  
∆ιατηρείτε τον ιέκτη σε δροσε καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
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∆ιατηρείτε ν περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγι ένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

το σµ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

  

∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  
 µπότες, γάντια, 

εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

ρισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, έχετε στη διάθεση σας µια εγκεκριµένη 
συσκευή αναπνοής. 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαε

 
7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Απορροφάται εύκολα από το έδαφος. Είναι βιοδιασπάσιµο.   

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος  :  παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 

όντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κ ουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Αυτός που

 προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊ

ενοί περιέκτες ενδέχεται να έχ
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  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

ς

 
ες. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 
γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική συµβουλή (επιδεικνύοντας την ετικέτα της 
ουσίας). 
S57 Χρησιµοποιείστε κατάλληλο περιέκτη για να αποφύγετε την 

 

 

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R38 Ερεθιστικό στο δέρµα. 
R51/53 Είναι τοξικό για του  υδρόβιους οργανισµούς και µπορεί 
να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R65 Επιβλαβές, κατά την κατάποση µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στους πνεύµον

µόλυνση της ατµόσφαιρας. 
S61 Αποφύγετε την απελευθέρωση της ουσίας στην 
ατµόσφαιρα. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

ώ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδι κεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ Σ 
 
 

Υ

 

ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ
 

: ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ  

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : Ισχυρό οξειδωτικό. Υγροσκοπική ουσία (απορροφά υγρασία 

Κίνδυνοι για την         :     εθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στο αναπνευστικό 
 µε άλλα 
του µε 

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 
Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Κατάποση                   : εντερικό ερεθισµό. Η 

νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 

 µεθαιµοσφαιρίνης µεγαλύτερες από 2,5% στον 
προκαλούν µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
αι από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 

ρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
 του αίµατος), ταχυπαλµία και το 

Εισπνοή                      :  οδού. 
Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία, κυάνωση 
(γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας την 

 µεθαιµοσφαιρική αναιµία  
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 

δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία και το 
αίµα χρωµατίζεται καφέ. 

ί να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 

λµία, 
 να 

κίνδυνοι από τον αέρα). 
Προκαλεί ερ

ανθρώπινη υγεία σύστηµα και έχει επιπτώσεις στο αίµα. Η ανάµιξη του
υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Η ανάµιξη 
πετρέλαιο, κάρβουνο και άλλες οργανικές ενώσεις το καθιστά 
εκρηκτική ύλη. 
 

µ

Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρ

Συγκεντρώσεις
οργανισµό, 
χαρακτηρίζετ
κυάνωση (γαλαζωπός αποχ
την ελλιπούς οξυγονώσεως
αίµα χρωµατίζεται καφέ. 
Η εισπνοή προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής

ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), σπασµούς, ταχυκαρδίες, 
δύσπνοια, ακόµη και θάνατο. Η

κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του 

Χρόνια έκθεση             : Μπορε
χαρακτηρίζεται από ναυτία, αδυναµία, υπνηλία, πονοκεφάλους, 
δύσπνοια, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
εξαιτίας την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπα

ν. Μπορείτο αίµα χρωµατίζεται καφέ, απώλεια αισθήσεω
προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. 
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2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε µέσως τα µάτια µε άφθονο 

νε ιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
φαιρέστε το µολυσµένο 

ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 

 εµφανιστεί ερεθισµός, 

Εισπνοή                    :  

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 

περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α
ρό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανο

δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Α

επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι ισχυρό 
πορεί να προκαλέσει 

φωτιά. Μπορεί να εκραγεί, κυρίως όταν είναι µολυσµένο, και 
βρίσκεται σε υψηλές θερµοκρασίες και περιορισµένο χώρο όπου 

ωθεί. 
Μέσα κατάσβεσης       : Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού σε 

εγάλες ποσότητες. ∆ιατηρήστε δροσερούς τους περιέκτες, 
ψεκάζοντας µε νερό. 

οξειδωτικό. Η ανάµιξη του µε άλλα υλικά µ

δεν µπορεί να εκτον

 µ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ

 
 

Γενικές πληροφορίες    : κ  ι

σε η έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

ε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε 

ικά (ξύλο, χαρτί, έλαια) 
από τη µολυσµένη περιοχή.  

 

Χρησιµοποιείστε το ατάλληλο προστατευτικό εξοπλ σµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  Εκκενώστε ή καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σ
 περίπτωσ

το χώρο. Αποµακρύνετε εύφλεκτα υλ
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5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                     :    
   

 σε θερµότητα, σπινθήρα, φλόγα. Αποφύγετε 
να εισπνέετε ατµούς. Ενηµερώστε το προσωπικό για τους 
κινδύνους. Αποφύγετε την θέρµανση της νιτρικής αµµωνίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η νιτρική αµµωνία δεν εκτίθεται σε κρουστικό 
κύµα που δηµιουργούν τα εκρηκτικά υλικά.     

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοι  περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, 
καλ µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια.. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη µακριά από οξέα. 
Αποφύγετε να αποθηκεύετε τον περιέκτη σε χώρο µε ξύλινο 

 

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα. Αποφύγετε την επαφή µε καύσιµα υλικά και 
οξέα. ∆ιατηρείστε ατµοσφαιρική πίεση, µην κάνετε κοπές, 
γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις και µην εκθέτετε τους 
άδειους περιέκτες

µος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον
ά εξαεριζόµενο χώρο, 

πάτωµα. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

Εξοπλισµός
προστασίας

                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. 

∆έρµα                         : 
Ρουχισµός                  :  στε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 

 
 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

 ατοµικής 
 

 

Μάτια

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιή

σύστηµα  

 

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
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7  .  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  Κ Α ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙ

 
Κατάταξη ΕΕ              : XI Ο 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  
δέρµα. 
R8 Επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά. 

Φράσεις ασφάλειας   : S17 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
ε άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 

ΕΕ      S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µ

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 

 

 
Σηµείωση                   :      
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ  
 
Ο

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
ί/χηµικοί          : 

κίνδυνοι 
Οξειδωτική ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         :  κοκκίνισµα 

και καταρροή δακρύων. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα της φλεγµονής 

είναι κοκκίνισµα, απολέπιση και φαγούρα.  
Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες και στη 

βλεννώδη µεµβράνη.  
Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για την χρόνια έκθεση. 

 

Φυσικο

 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, µε συµπτώµατα όπως

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  µέσως τα µάτια µε άφθονο 

Επαφή µε το δέρµα   :  
υ   µ
αι υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 

επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει ς αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλ θείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσ ένο 
ρουχισµό κ

τι
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η ουσία δεν είναι 
εύφλεκτη. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού από απόσταση για να 
διατηρείται δροσερούς τους περιέκτες της ουσίας. Το νιτρικό 
κάλιο είναι πολύ οξειδωτική ουσία και αντιδράει έντονα µε 
αναγωγικές ουσίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης 
καύσιµων υλικών. Η ουσία όταν εκτίθεται σε φωτιά ή σε φλόγα, 
διασπάται σε  οξείδιο του καλίου και οξυγόνο. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του θείου, νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ω

 
 

Γενικές πληροφορίες     εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µι
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικ  και µεταφέρετε, χωρίς να δηµιουργείται 
σκόνη της ουσίας,  στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 

 περιοχή µπορεί να καθαριστεί µε 
νερό. Στη συνέχεια διαχειρίζεστε το έκπλυµα ως απόβλητο και 
αποτρέπετε την είσοδο του σε αποχετευτικό σύστηµα και 

 

: Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό
(ενότητα 6). 

ό

κρής ή µεγάλης προς διάθεση. Η µολυσµένη
σε

ποτάµια. Αερίστε το χώρο.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρ ή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµ νη ή επανειληµµένη επαφή µε ο δέρµ , τα άτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, ηλιακό 
φως και ασύµβατα αντιδραστήρια.  
Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµη

κ
έ τ α µ

Αποθήκευση              :    
τικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 

τοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, 
καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 
έ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
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τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
ι

 ντ είν

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 
∆έρµα                         : ι  κ π
Ρουχισµός                  :  οπλισµό. 

σύστηµα  
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι ο  σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ους ασφαλείας αι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησ µοποιήστε ατάλληλα προστατευτικά γάντια α ό PVC. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξ

Αναπνευστικό            : 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             
Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

Ερεθιστικό. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 

ΕΕ      
Φράσεις κινδύνου      : R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  

δέρµα. 
R8 Η επαφή µε καύσιµα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R22 Επιβλαβές κατά την κατάποση. 
S7 ∆ιατηρείστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστόΦράσεις ασφάλειας   : 

ΕΕ
. 

S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές θερµότητας. 
S17 µα υλικά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 
 
 

      
 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσι

S36 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. 
S41 Σε περίπτωση φωτιάς ή έκρηξης, µην αναπνέετε καπνούς. 
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10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

π
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Ση είωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
 υγείας, 

 να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Χρήσεις και                : 
εριορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

µ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΥ
 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ : ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          :
κίνδυνοι 
Κίνδυνοι για την         :     Η επαφή του µε άλλα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 

το νεφρό. 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 

σει µεθαιµοσφαιρική 
αναιµία. Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία 
της καρδιάς. Τα ζωτικά όργανα τα οποία επηρεάζει είναι το αίµα 

πτώµατα 
Μάτια

Εισπνοή                    : Η εισπνοή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό της 
αναπνευστικής οδού. Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική 

ιµία, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
ς
ια. 

αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 
Συ εγαλύτερες από 2,5% στον 
οργανισµό, προκαλούν µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 

ς του δέρµατος εξαιτίας 
 αίµατος), σπασµούς, 

ατα  
 να εµφανιστούν. 

 Ισχυρό οξειδωτικό.  

ανθρώπινη υγεία Ενδέχεται να προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σ

αναπνευστική οδό. Ενδέχεται να προκαλέ

και το νεφρό. 
 Ε

συ
πιδράσεις και         
µ

                       : Ενδέχεται να προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                       : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 

ανα
εξαιτίας την ελλιπού  οξυγονώσεως του αίµατος), ναυτία, τάση 
για εµετό και διάρρο

Κατάποση                 : Η νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και 

γκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης µ

κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµό
την ελλιπούς οξυγονώσεως του
ταχυκαρδία, δύσπνοια  ακόµη και το θάνατο. 
Η χρόνια έκθεση προκαλεί µεθαιµοσφαιρική αναιµία η οποία  Χρόνια έκθεση             : 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία και το 
αίµα χρωµατίζεται καφέ. Η συνεχής έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο νεφρό. Τα συµπτώµ  µπορεί να 
καθυστερήσουν
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2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
τα υποδήµατα. Εάν ο ερεθισµός είναι επίµονος, αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
µο που έχει χάσει 
ν το άτοµο έχει τις 

αισθήσεις του, χορηγήστε του 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. 
 φροντίδα. 

ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτο
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Α

Αναζητήστε αµέσως
 

 ιατρική

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

ή

. Χρησιµοποιήστε 
άφθονο νερό. Κάποιες οξειδωτικές ουσίες µπορεί να 

προκαλώντας
µ

µόνο

συσκευή, θετικ ς πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι ισχυρό 
οξειδωτικό. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς κατά την 
επαφή της ουσίας µε άλλα υλικά. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, 
ενδέχεται να αναπτυχθούν ερεθιστικά και πολύ τοξικά αέρια 
εξαιτίας της θερµικής διάσπασης της ουσίας

αντιδράσουν µε υδρογονάνθρακες  έκρηξη. Οι 
περιέκτες µπορεί να εκραγούν εάν θερ ανθούν.  
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµΜέσα κατάσβεσης       : 

 
οποιήστε  νερό. Για µ  

φωτιές 
ικρές

µην χρησιµοποιείτε αφρό,  ξηρή χ µική ουσία ή COη  2. 
Για µεγάλες φωτιές χρησιµοποιήστε µόνο άφθονο νερό, 
διατηρώντας απόσταση από τη φωτιά. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : σµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλι
(ενότητα 6). 
Καθαρίστε αµέσως το υλικό και µεταφέρετε σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε 
το χώρο. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Μην 
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ποσότητας υλικού    ε ς  

 

χρησιµοποιείτ καύσιµα υλικά όπω χαρτί για να καθαρίσετε 
την ουσία. 

5 ΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Α

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. 

ση του.   
  

τ σ π

 

Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή 
κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν την 
επαναχρησιµοποίη

Αποθήκευση              :  ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε κοντά σε εύφλεκτα 
υλικά. ∆ια ηρή τε τους εριέκτες µακριά από θέρµανση, φλόγα, 
σπινθήρες.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   αι εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον µών κάτω των αντίστοιχων 
κατ  ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 

Να παρέχετ
αέρα συγκεντρώσεις των υδρατ
αληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογέν όρια 

νερού) δεν κατατάσσονται ως καρκινογόνες ουσίες . 
εση          : Το άνυδρο νιτρικό µαγνήσιο όπως και το ένυδρο (6 µ

 

 235



8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : Ο 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R8 Η επαφή της ουσίας µε εύφλεκτα υλικά µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά.  

Φράσεις ασφάλειας   : S17 ∆ιατηρήστε µακριά από εύφλεκτα υλικά. 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

ια

 
 

 
 

 
 
 

 
 

περιορισµοί    
Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπε , δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

 

: ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι ισχυρά οξειδωτική. Η επαφή µε άλλα υλικά 

καλέσει ερεθισµό στο δέρµα, 
στα µάτια και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. Τα συµπτώµατα είναι 
κοκκίνισµα, φαγούρα και πόνο. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα είναι 
κοκκίνισµα, φαγούρα και πόνο. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας ερεθίζει την αναπνευστική δίοδο. 
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν βήχα και δύσπνοια.  

Κατάποση  πόνο και 
ατα είναι ζάλη, 

διάρροια, σπασµοί, λιποθυµία. Μπορεί να εµφανιστεί διούρηση 
και κάθαρση εντέρου. Μικρές και επανειληµµένες δόσεις µπορεί 

 έκθεση           :  περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσει 

την αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη 
µεθαιµοσφαιρίνης 

µεγαλύτερες από 2,5% στον οργανισµό, προκαλούν 
µεθαιµοσφαιρική αναιµία που χαρακτηρίζεται από ναυτία, 
υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, σπασµούς, ταχυκαρδία, 

 

µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Είναι επιβλαβής κατά την εισπνοή 
και την κατάποση. Μπορεί να προ

∆έρµα                         : 

                   : Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλεί γαστρικό
γαστρεντερίτιδα. Άλλα πιθανά συµπτώµ

να προκαλέσουν πονοκέφαλο και διανοητικά προβλήµατα.   
Σε συγκεκριµένεςΧρόνια
µεθαιµοσφαιρική αναιµία. Η νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη 
και αντιδρά µε 
µεθαιµοσφαιρίνη. Συγκεντρώσεις 

ακόµη και το θάνατο.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε µέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

ρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

 περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α

Επαφή µε το δέ
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Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαΚατάποση                 : λείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Είναι ισχυρά οξειδωτική και µπορεί 

να προκαλέσει ανάφλεξη από την θερµότητα που εκλύεται κατά 
ς ουσίες και µε 
αλέσει έκρηξη σε 

περίπτωση τριβής, µανσης, δόνησης. Το νιτρικό νάτριο 
κίνδυνο έκρηξης όταν θερµανθεί πάνω από 
αι ευαίσθητη σε µηχανική συµπίεση. Για την 

κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε πάντα προστατευτική ενδυµασία 
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

Μέσα κατάσβεσης       :  την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να 
διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες. 

την αντίδραση της ουσίας µε αναγωγικέ
εύφλεκτες ουσίες. Η ουσία µπορεί να προκ

θέρ
αποσυντίθεται µε 
538 0C. Η ουσία είν

 Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε το 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε την έκχυση της ουσίας, χωρίς να 
διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στον αέρα. ∆ιατηρείτε υγρή 
την ουσία για να αποφύγετε την διασκόρπιση της 

µό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 
α µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 

ουσίας  τις
ό

µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

.Χρησιµοποιείστε εξοπλισ
Χρησιµοποιήστε κατάλληλ
ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη. Μικρές ποσότητες της  µπορείτε να  
ρίχνετε σε αποχετευτικούς αγωγούς µαζί µε άφθονο νερ .  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      ς ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, Μην εισπνέετε σκόνη τη
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   αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
 µε τα µάτια και το 

επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 

 

ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

Αποθήκευση              :   ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από πηγές θερµότητας, ανάφλεξης. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Προστατέψτε τους περιέκτες από φυσική 
φθορά και από υγρασία. Αποφύγετε την αποθήκευση σε χώρο µε 
ξύλινο πάτωµα. ∆ιατηρείτε µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια,  εύφλεκτες ουσίες, οργανικές και οξειδωτικές 
ουσίες. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα 
(σκόνη ή στερεό υπόλειµµα) της ουσίας και για το λόγο αυτό 
είναι επικίνδυνοι.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
Μάτια                         : 

∆έρµα                         : ποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προ

Ενδυµασία                  :  Χρησι µασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 

σύστηµα  

 

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµο

στασία. 
µοποιήστε προστατευτική ενδυ

εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

Αναπνευστικό            : 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επι τα και για δράσεις    : Η ουσία ερευνάται για την µεταλλακτική της ικανότη

την επιρροή της στην γονιµότητα. 
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8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
ρ

Φράσεις ασφαλείας   : 
ΕΕ      

      και στο δέ µα. 
R8 Η επαφή της ουσίας µε εύφλεκτες ουσίες µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. 
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
S17 ∆ιατηρείστε µακριά από εύφλεκτα υλικά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, γάντια 
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Σηµείωση                   :      

ς του 
ροϊόντος. 

 

 

Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
κλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότηταε
π
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∆ Σ 
 
 

Υ
 

ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ : ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ  

 
1.   ΝΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩ  

 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να είναι θανατηφόρο κατά την εισπνοή ή κατάποση. 
Προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στην αναπνευστική λειτουργία, 

βλάβη στα παρακάτω 
όργανα: πνεύµονα, βλεννογόνο µεµβράνη, αναπνευστική δίοδο, 
δέρµα, µάτια, δόντια, κερατοειδή χιτώνα. Η επαφή µε άλλα 
υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Οι ατµοί του δεσµεύουν το 

πτώµατα 
              :
              :

Κατάποση                   : Πολύ τοξικό κατά την κατάποση. Προκαλεί κάψιµο στο στόµα, 
στο λάρυγγα και στο στοµάχι.  

α.
Χρόνια έκθεση           : 

ί Η π
ς

Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Ισχυρό οξειδωτικό υγρό. 

στα µάτια και στο δέρµα. Προκαλεί 

οξυγόνο της ατµόσφαιρας.  
 Επι

συ
δράσεις και         

µ
Μάτια            ∆ιαβρωτικό για τα µάτια. 
∆έρµα            ∆ιαβρωτικό για το δέρµα.  

Εισπνοή                      : Πολύ τοξικό κατά την εισπνοή. ∆ιαβρωτικό για το 
αναπνευστικό σύστηµ  
Η συνεχής επαφή µε το δέρµα προκαλεί σκάσιµο του δέρµατος 
και δερµατ τιδα.  συνεχής ή αρατεταµένη έκθεση στην ουσία 
δηµιουργεί βλάβη στο συκώτι. Η συνεχή  ή παρατεταµένη 
έκθεση σε ατµούς της ουσίας προκαλεί χρόνιο ερεθισµό των 
µατιών και του δέρµατος. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
λάχιστον 10 λεπτά.. 

ησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
χρήση τους. Εάν 

Εισπνοή                    :  ρό αέρα. Εάν δεν 

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για του
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρ
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθα
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αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πά στατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
ήσεις του, χορηγείστε 2-

 

σχων άτοµο πρέπει να φοράει προ

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθ
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.  Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η επαφή µε 
εύφλεκτα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μπορεί να 
αντιδράσει εκρηκτικά µε συγκεκριµένες εύφλεκτες ουσίες όπως 
µέταλλα σε µορφή σκόνης, υδρόθειο, καρβίδια, νέφτι. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή από έκρηξη και δηµιουργία 
σπινθήρων, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της ουσίας δεν θα καταλήξει σε 
υδατική οδό. Αερίστε το χώρο. Περιορίστε τις πηγές ανάφλεξης 
από τον χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό που 
έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 

 π

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
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Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
επαφή µε εύφλεκτα υλικά. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα. Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς και σκόνη 
της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά, οξέα, αλκάλια. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια..  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας : αι οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
 ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

 είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 

ασιακό χώρο. 
Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

ληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την έκθεση σε περίπτωση έκχυσης του υγρού και 
ην επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

             : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
µό. 

ό. Μην αναπνέετε 

εκριµένη συσκευή αναπνοής. 

   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούντ

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε
µατιών και τα ντους ασφαλείας

καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργ

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλ

τ
∆έρµα            
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισ
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµ
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκ

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Πολύ ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Πολύ ερεθιστικό. 
Τοξικές επιδράσεις    : Πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης 

(διαβρωτικό για τους πνεύµονες). Πολύ επικίνδυνο κατά την 
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα (διαβρωτικό). 

Μυκητογέννεση         :  ∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 
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8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόντα διάσπασης     : Οξείδια του αζώτου (NO, NO2 κλπ.). 
Τοξικότητα προϊόντων  : 
     

Τα προϊόντα της διάσπασης είναι λιγότερα τοξικά από την ίδια 
την ουσία. 

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 

 

Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
ράσεις κινδύνου      : 

ΕΕ
α, 

κατά την κατάποση. 
τιά. 

R34 Προκαλεί κάψιµο.              
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

α ή α

 

Φ R23/24/25 Τοξικό κατά την εισπνοή, µε την επαφή µε το δέρµ
      

R8 Επαφή µε εύφλεκτο υλικό µπορεί να προκαλέσει φω

S45 Σε περίπτωση τυχήµατος  αδιαθεσίας, ναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S23 Μην αναπνέετε τους ατµούς της ουσίας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆
 
Σηµείωση                   :      

περιορισµοί    
ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

κασφάλειας αι περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
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εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

: ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 

 
1.  ΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝ

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                          : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 
Κα  προκαλέσει ναυτία, εµετό, ζαλάδα, 

πονοκέφαλο, υπόταση. 
Εισπνοή                      : ∆εν προκύπτει σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.  
Χρόνια έκθεση           : 
 

Η χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει σοβαρό πονοκέφαλο, 
παραισθήσεις, εξανθήµατα στο δέρµα. 

Εύφλεκτη ουσία. 

 

τάποση                   : Η κατάποση µπορεί να

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
άτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 

Επαφή µε το δέρµα   :  ς ή επανειληµµένης επαφής µε το 

ήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 

 νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί 

Εισπνοή                    :   
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 

 
 
 

Επαφή µε τα µ

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένη
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδ
από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα 
υποδήµατα πριν από τη
ερεθισµός και πόνος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν

γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

 η ουσία πάρει φωτιά, χρησιµοποιήστε νερό, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή φωσφορική αµµωνία σε σκόνη.  

 

Η νιτρογλυκερίνη καίγεται, αλλά δεν προκαλεί έκρηξη. Αν η 
φωτιά είναι έντονη, τότε η ουσία καταναλώνεται εξ’ ολοκλήρου. 
Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, η νιτρογλυκερίνη µπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη αν υπάρχει η κατάλληλη θερµότητα. Οι 
πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση.  
Σε περίπτωση που

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο. Αερίστε το χώρο και 
αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την 
εισπνοή ατµών της ουσίας, την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
Μην ρίχνετε νερό. Απορροφήστε προσθέτοντας χώµα, 
καθαρίστε και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, πλαστικό ή νηµάτινο περιέκτη.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 

 µάτια 
και τον ρουχισµό.  

Αποθήκευσ αγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές 

ε  
 ρ π

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα

η              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφρ

ανάφλεξης, εύφλ κτα υλικά και ασύµβατα αντιδραστήρια. 
Αποθηκεύετε σε θε µοκρασία εριβάλλοντος. Αποφύγετε 
υψηλές θερµοκρασίες.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   

τίστοιχων 
Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αν
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής  

∆έρµα                         : 

Ρουχισµός                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

 

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι 
σταθµού εργασίας. 

προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 

Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια για µεγάλες 
ποσότητες της ουσίας.  
∆εν χρειάζεται συγκεκριµένος ρουχισµός, σε φυσιολογική 
χρήση της ουσίας. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. 

7.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : ροϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

 
 

Η απόρριψη του π
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

  8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R8 Επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ

S17 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 

 

XI Ο 
R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  
δέρµα.       

R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά

      
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :   

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

  

    

συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
                   :  

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
 όλους όσους χειρίζονται την ουσία.

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά 

Σηµείωση
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∆ Σ 
 
 

ΟΥ

ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ : ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
υσικοί/χηµικοί          : 

 
Εύφλεκτη ουσία. 

Επιδράσεις          

Μάτια                          : Προκαλεί µικρό ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα µπορεί να 

ση                   : Τοξική ουσία εξαιτίας της παρουσίας αλκοόλης. Μπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερίτιδα. 

Εισπνοή                      : πορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο 

 έκθεση           : ς 

 

Φ
κίνδυνοι

 και
συµπτώµατα 

 

είναι σκίσιµο και ξηρότητα.  
Κατάπο

Η εισπνοή ατµών αλκοόλης µ
αναπνευστικό σύστηµα. 

Χρόνια Η παρατεταµένη εισπνοή µεγάλων συγκεντρώσεων της ουσία
µπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ζαλάδα, ρίγος και κόπωση. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 

ε σχολαστικά τα υποδήµατα 

Εισπνοή                    :  

 οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  

ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστ
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός και 
πόνος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η αλκοόλη, που περιέχει η ουσία, µειώνει την ταχύτητα καύσης 

της νιτροκυτταρίνης, γι’ αυτό είναι σηµαντικό η ουσία να µην 
είναι ξηρή. Σε περίπτωση που εξατµιστεί η αλκοόλη, τότε η 
νιτροκυτταρίνη αναφλέγεται πολύ γρήγορα αν εκτεθεί σε ηλιακό 
φως και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν υποστεί τριβή, συµπίεση, 
ή στατικό ηλεκτρισµό. Τα προϊόντα θερµικής διάσπασης της 
νιτροκυτταρίνης, είναι τοξικά. ∆ιατηρείται τους περιέκτες της 
ουσίας δροσερούς, ψεκάζοντας µε νερό γιατί υπάρχει κίνδυνος 

Η νιτροκυτταρίνη 
να ενισχύσει την 

φωτιά ακόµη και  βρίσκεται σε περιβάλλον µε χαµηλή 
οξυγόνου. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, 
υνος αναζωπύρωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα 

υπολείµµατα της ουσίας είναι βρεγµένα. Οι πυροσβέστες πρέπει 
να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση που η ουσία πάρει φωτιά, χρησιµοποιήστε 
µεγάλες ποσότητες νερού σε µορφή σπρέι και οµίχλης.  

 

να εκραγούν αν εκτίθενται σε θερµότητα. 
περιέχει και οξυγόνο, σε ποσότητα ικανή 

αν
συγκέντρωση 
υπάρχει κίνδ

και πλήρη εξάρτηση.  

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

:  
 

µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο. Ατοµική προστασία      

σε περίπτωση έκλυσης
Αερίστε το χώρο και 

αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την 
εισπνοή ατµών της ουσίας, την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
Ρίξτε άφθονο νερό στην ποσότητα, καθαρίστε και µεταφέρετε, 
µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Αποτρέπετε την είσοδο της χυµένης ουσίας σε 
αποχετευτικό σύστηµα, υπονόµους, έδαφος, ποτάµια.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

ι

ο  γ ς

Μην ξηραίνετε την ουσία. Η χρήση της ουσίας πρέπει να γίνεται 
σε χώρο που παρέχει προστασία από φωτιά και να υπάρχουν 
διαθέσιµες µεγάλες ποσότητες νερού. Φοράτε αγώγ µα 
παπούτσια και ρουχισµό. Ο περιέκτης της ουσίας θα πρέπει να 
ανοίγετε µόν  στο περιβάλλον ερ ασία  και όχι στο χώρο 
αποθήκευσης. Χρησιµοποιείτε εργαλεία από χαλκό ή άλλα µη 
σιδηρούχα υλικά. Αποφύγετε τη χρήση πλαστικών αντικειµένων 
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διότι έχουν την τάση να παράγουν στατικό ηλεκτρισµό. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό.  

Αποθήκευση              :    Η νιτροκυτταρίνη µπορεί να αποθηκευτεί σε περιέκτη από 
χάλυβα ή επικαλυµµένο µε ψευδάργυρο, σε νηµάτινο βαρέλι ή 
σε χαρτονένιο κουτί. Το υλικό πρωτίστως πρέπει να 
τοποθετείται σε αντιστατική πλαστική σακούλα. ∆ιατηρείτε τον 

ισµένο ωσότου να είναι 
 σε δροσερό, ξηρό, 

καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές ανάφλεξης και 

περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγ
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη

ασύµβατα αντιδραστήρια. 
 

6.    ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 
Μέθοδοι προστασίας :   

 ω
ών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

ρ ί
Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 
Ρουχισµός                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  οποιήστε 

µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτ  των αντίστοιχων 
καταληπτικ
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού ε γασ ας. 
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία κατασκευασµένη 
από βαµβάκι. Φοράτε αγώγιµα παπούτσια. Φοράτε κράνος. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµ

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 
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  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R1 Εκρηκτική ουσία, όταν είναι ξηρή. 
R3 Κίνδυνος έκρηξης από τριβή, δόνηση, φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθούν µε 
ασφαλή τρόπο. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ Σ 
 
 

Υ: ΞΥΛΟΛΙΟ 

 

ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και          

Μάτια                         : νουν αίσθηση 

∆έρµα                        : 
σµό του δέρµατος, τα συµπτώµατα του οποίου είναι 

Εισπνοή                    : τ
δηλώνεται µε 

ηλών συγκεντρώσεων ατµών της ουσίας ενδέχεται να 
προκαλέσει έλλειψη συντονισµού, απώλεια συνείδησης, 

ηµα ακόµη και τον 
θάνατο. Μπορεί, επίσης, να επιφέρει βλάβη στο νεφρό. Έχει 
παρατηρηθεί προσωρινή έλλειψη µνήµης. Αν το υλικό εισέλθει 
στους πνεύµονες, τα συµπτώµατα και οι ενδείξεις µπορεί να 
περιλαµβάνουν βήχα, έµφραξη, αναπνευστικό συριγµό, 
δυσκολία αναπνοής, αποχρωµατισµό του δέρµατος, ταχυπαλµία. 
Επίσης µπορεί να προκληθεί χηµική πνευµονίτιδα η οποία 
καταλήγει σε πυρετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να 
εµφανιστεί πνευµονικό οίδηµα, αιµορραγία, κρίση, κώµα. Τα 
συµπτώµατα από την εισπνοή της ουσίας µπορεί να 
εµφανιστούν απευθείας ή το αργότερο µέσα σε ένα 24ωρο µετά 
από την έκθεση και εξαρτάται από τον βαθµό εισβολής της 
χηµικής ουσίας στους πνεύµονες.  

Κατάποση                 : Η ουσία είναι ελάχιστα τοξική. Σε περίπτωση κατάποσης 
 προκληθεί καταστολή 

 οποία εκδηλώνεται µε 
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία, τάση 
προς εµετό. Η αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες µπορεί 

 
 
 

συµπτώµατα 
Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβά
καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,  
Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί µέσω του δέρµατος. Προκαλεί 
µέτριο ερεθι
αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, φουσκάλες.  
Η εισπνοή α µών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει καταστολή 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία εκ
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία, τάση 
προς εµετό. Ενδέχεται να ερεθιστεί η µύτη και ο λαιµός. Η 
εισπνοή υψ

δυσλειτουργία στο αναπνευστικό σύστ

µεγάλης ποσότητας της ουσίας, µπορεί να
του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η

να συµβεί κατά τη διάρκεια της κατάποσης ή του εµετού. 
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2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 

παφή µε το δέρµα   :  
, α  

Εισπνοή                    :  

ήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

τικές οδηγίες από 
µητα, κρατήστε 

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 

Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι για 20 λεπτά και αφ ιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγ

Ε

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχε
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το µακρύνετε τους περιέκτες 

από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, ψεκάζοντας µε 
χθεί µεγάλη τάση ατµών, 
ην κατάσβεση της φωτιάς 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

ήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

 ξυλόλιο είναι εύφλεκτο υλικό. Απο

νερό διότι υπάρχει κίνδυνος να αναπτυ
προκαλώντας ρήξη του περιέκτη. Για τ
χρησιµοποιήστε µεγάλες ποσότητες νερού, ενώ για τους ατµούς 
της ουσίας χρησιµοποιείστε ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water 
fog). Αντιµετωπίστε την φωτιά από απόσταση και φοράτε πλήρη 
προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή. Οι ατµοί 
της ουσίας είναι βαρύτεροι του αέρα, µπορούν να µετακινηθούν 
διαµέσου του εδάφους και να φτάσουν σε αποµακρυσµένες 
πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο οπισθοσπινθήρων.  
Χρησιµοποι

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
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σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Καθαρίστε το υλικό µε 
απορροφητικό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 
σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 
που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. Σε περίπτωση µεγάλων 
ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετε µε µηχανικά µέσα όπως 
ειδικά αντλιοφόρα οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για 
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. 

 π

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
ιρισµός                   :      Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµΧε

   
α. Αποφύγετε την επαφή µε τα 

µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 

είτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 

δοχεία, ακόµη και εκείνα 
ου έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. 
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, 

Αποθήκευση              :    ο ν
βατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 

∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε την έκθεση 
στο φως του ηλίου.  

µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθ

σε πηγές θερµότητας. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα 
π

εκκένωσης, χειρισµού. Μην  κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, 
λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες  σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά. 
∆ιατηρείτε τ ν περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµε ο χώρο 
και µακριά από ασύµ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 

σταθµού εργασίας. 

Μάτια                         : 
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προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 

 

επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : Το ξυλόλιο  θεωρείται ότι επηρεάζει την γονιµότητα. Έχει 

παρατηρηθεί εµµηνορροϊκή δυσλειτουργία σε γυναίκες που 
εκτίθενται σε οργανικούς διαλύτες, ωστόσο  δεν είναι πιθανό να 
οφείλεται στο ξυλόλιο από µόνο του. Έχουν γίνει αρκετές 
µελέτες για να ερευνηθεί η µεταλλακτική ικανότητα του 
ξυλόλιου, οι οποίες ήταν αρνητικές. 

Καρκινογένεση          : Η ουσία περιέχει αιθυλ-βενζόλιο, το οποίο θεωρείται 
καρκινογόνο σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα.  
Ωστόσο, για τον άνθρωπο υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία 
καρκινογένεσης

 

δεν

. 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Το ξυλόλιο αν διοχετευτεί στο έδαφος, παρουσιάζει µεγάλη 
κινητικότητα και µπορεί να µολύνει το έδαφος. Το ξυλόλιο 
επιπλέει στο  νερό. ∆ιασπάται πολύ εύκολα. Το ξυλόλιο 
αναµιγνύεται γρήγορα σε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα. 
Η ουσία δεν θέτει σε σηµαντικό κίνδυνο την υδάτινη ζωή. 

 
9.   ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

 
              :      

 
Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

τ
 

 παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 

Προφυλάξεις

Αυτός που παράγει α απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που
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Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  10.  ΚΑ ΣΙΑ ΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥ

 
Φράσεις κινδύνου      : 

      

 . 

 

ΕΕ
R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στην αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R20 Επιβλαβές κατά την εισπνοή
R22 Επιβλαβές κατά την κατάποση. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     

εία 
Το οξείδιο του ασβεστίου προκαλεί σοβαρό ερεθισµό και 

. Είναι επιβλαβές 
σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.  

Επιδράσεις και          

Ερεθιστικό στα µάτια, µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς των µατιών. Τα συµπτώµατα είναι πόνος, θολή όραση, 
δάκρυα, ερυθρότητα. 

∆έρµα                         : Ερεθιστικό στο δέρµα, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
διαβρωτική βλάβη.  

Κατάποση                   : ∆ιαβρωτικό κατά την κατάποση. Προκαλεί γαστρικό πόνο, 
ναυτία, τάση προς εµετό. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 

.  
Εισπνοή                νο ερεθισµό στο 

αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, 
φτέρνισµα., δυσκολία στην αναπνοή και πιθανόν κάψιµο στο 

 έκθεση           :  συνεχής εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί φλεγµονή στην 
αναπνευστική δίοδο, έλκος στον βλεννογόνο υµένα και κάψιµο 
στο διάφραγµα της µύτης.  

 

ανθρώπινη υγ προκαλεί κάψιµο σε οτιδήποτε έρθει σε επαφή

συµπτώµατα 
Μάτια                         : 

κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα και στο στοµάχι
      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί έντο

διάφραγµα της µύτης.  
Χρόνια Η

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε µέσως τα µάτια µε άφθονο 

νε ιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
 τουλάχιστον 15 λεπτά.. 

Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 

ό τη νέα χρήση τους. Εάν 

Εισπνοή                    :  

 περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α
ρό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανο

δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για

ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν απ
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
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ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 

 
στόµα.  

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

τηση. ∆εν θεωρείται 
επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης. Το υδροξείδιο του 
ασβεστίου αντιδρά εξώθερµα µε το νερό, εκλύοντας µεγάλα 

 
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρ

ποσά θερµότητας και υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτων 
υλικών. Ο συνδυασµός υδροξειδίου του ασβεστίου µε νερό 
µπορεί να είναι εκρηκτικός σε υψηλές θερµοκρασίες.  
Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : προστατευτικό

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο  εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 
που έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Το υλικό είναι 
ισχυρά αλκαλικό, οπότε σε συνθήκες υγρασίας εκλύει 
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θερµότητα µε κίνδυνο έκρηξης του περιέκτη. Φυλάσσετε µακριά 
από πηγές θερµότητας, υγρασία. Αποφύγετε να εισπνέετε 
ατµούς και σκόνη της ουσίας.  

Αποθήκευση               :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 

 

σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια, πηγές θέρµανσης, υγρασία.. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 

α  
  

ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : ιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 

να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 
∆έρµα                         : Χρη ατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 

 

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους σφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 
 

Χρησιµοπο

σιµοποιήστε κατάλληλα προστ

σύστηµα  ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             
Ερεθισµός στα µάτια :     
Μυκητογέννεση         :  
Καρκινογένεση          : 

 

Ερεθιστικό. 

Ερεθιστικό. 
∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το υλικό θεωρείται ότι είνα

 
 

ι τοξικό σε υδρόβιο περιβάλλον. 
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  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του ροϊ ντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατικ
π ό  

ή και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R34 Προκαλεί κάψιµο.              
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

χ

 
 
 
 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

 
Σηµείωση                   :      

όλους όσους ειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

Υ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα 

ει η ο ε 
νωµα υδρατµών µπορεί να 

συµπτώµατα 
Μάτια                         : ηρίζεται από 

                  : 
εγµονή στο 

δέρµα, η οποία χαρακτηρίζεται από φαγούρα, κοκκίνισµα, 
. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή υδρατµών της ουσίας προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, δύσπνοια, 

Χρόνια έκθεση           : 

στα ζωτικά όργανα. Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή µε τους 
ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό στα 
µάτια και σοβαρό ερεθισµό στο δέρµα, ενώ η συνεχής έκθεση 
στους ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην 
αναπνευστική δίοδο και βρογχική λοίµωξη. 

 

ανθρώπινη υγεία µάτια, κατά την σπνοή και τ ν κατάποση. Η υσία είτ σε 
υγρή µορφή, είτε ως συµπύκ
προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και πιο συγκεκριµένα στον 
βλεννώδη υµένα του µατιού, στο στόµα και στην αναπνευστική 
δίοδο. 

Επιδράσεις και          

Προκαλεί φλεγµονή στα µάτια, η οποία χαρακτ
κοκκίνισµα, καταρροή και φαγούρα. 
Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και πιθανόν κάψιµο. Η ουσία 
είναι διεισδυτική και διαβρωτική. ∆ηµιουργεί φλ

∆έρµα       

λεπίδωση, εµφάνιση φουσκάλων, σκάσιµο

ασφυξία. Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί 
ερεθισµό στους πνεύµονες. 
Η ουσία προκαλεί ερεθισµό όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα 
και σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να είναι τοξική στα νεφρά, 
στη βλεννώδη µεµβράνη, στο δέρµα, στα δόντια. Η 
παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
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νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία είναι εύφλεκτη όταν εκτεθεί σε θέρµανση, φλόγα, 

σπινθήρες. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο 
έκρηξης σε περίπτωση στατικής εκκένωσης. Τα προϊόντα 
καύσης του οξικού οξέος είναι οξείδια του άνθρακα. Η ουσία 
αντιδρά µε µέταλλα και σχηµατίζεται εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. 
Μίγµα νιτρικής αµµωνίας και οξικού οξέος αναφλέγεται, αν 
θερµανθεί. Οι ατµοί του οξικού οξέος σχηµατίζουν εκρηκτικό 
µίγµα µε τον αέρα. Η αντίδραση του οξικού οξέος µε τις 

ωριούχος φώσφορος, τριοξείδιο 
του χρωµίου, πενταφθοριούχο βρώµιο.  

Μέσα πυρόσβεσης     : ύεται- διασκορπίζεται 
στο νερό. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, χρησιµοποιείστε ξηρή 
χηµική ουσία σε µορφή σκόνης. Σε µεγαλύτερη φωτιά, 
χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες. ∆ιατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε νερό για να εµποδίσετε την αύξηση της πίεσης, 
την αυτανάφλεξη και πιθανή έκρηξη.   

παρακάτω ουσίες, µπορεί να προκαλέσει έκρηξη: τριοξείδιο του 
χρωµίου, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερµαγγανικό κάλιο, 
υπεροξείδιο του νατρίου, τριχλ

Το οξικό οξύ είναι εύφλεκτο υγρό και διαλ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : λο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλλη

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, αραιώστε προσθέτοντας νερό και 
σφουγγαρίστε ή απορροφήστε µε ένα αδρανές ξηρό υλικό και 
µεταφέρετε την εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
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εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα 
αν  µεγάλης έκχυσης στερεής 
ουσίας  να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Αν η ουσία είναι σε υγρή µορφή, απορροφήστε την έκχυση 
απλώνοντας ξηρό χώµα, άµµο ή άλλο µη εύφλεκτο υλικό. Μην 
προσθέτετε νερό µέσα στον περιέκτη. Μεταφέρετε την 
εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 

µ ι α Α  
ς ουσίας σε ποτάµια, αποχετευτικούς αγωγούς. 

Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την 
αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης.  

θρακικού νατρίου. Σε περίπτωση
, χρησιµοποιήστε φτυάρι για

κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην αγγίζετε την χυµένη 
ουσία. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να διαλύσετε τους 
ατµούς της ουσίας. Αν είναι εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία 
µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. ∆ιατηρείστε την ουσία 
µακριά από θερ ότητα κα  πηγές νάφλεξης. ποτρέψτε την 
απόρριψη τη

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από πηγές ανάφλεξης και 
θερµότητα. Μην εισπνέετε σκόνη, αέρια, ατµούς της ουσίας. 
Μην προσθέτετε νερό στο οξικό οξύ. Σε περίπτωση κατάποσης 
της ουσίας, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή 
µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός στον χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική 
συσκευή. ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές/ αναγωγικές ουσίες, µέταλλα, 
οξέα, αλκάλια. Γειώστε τον εξοπλισµό. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από πηγές ανάφλεξης (φλόγα, σπινθήρες) και 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
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Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, συνθετική 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σ

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση εισπνοής 

κετά επικίνδυνη σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστική, διαβρωτική, 
διεισδυτική), µε τα µάτια (διαβρωτική) και κατά την κατάποση. 
Μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και προκαλέσει βλάβη 
στο γενετικό υλικό, σύµφωνα µε πειράµατα που έγιναν σε ζώα.  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

(διαβρωτική για τους πνεύµονες), αρ

∆έρµα: Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί 
ερεθισµό του δέρµατος, µε συµπτώµατα όπως φλεγµονές, 
κοκκίνισµα, φαγούρα και σε κάποιες περιπτώσεις κάψιµο, 

Μάτια:
βλάβη στους ιστούς και φουσκάλες.  

 Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί 
ρεθισµό στα µάτια, κοκκίνισµα, πόνο. Μπορεί να προκαλέσει  
κάψιµο, θολή όραση, επιπεφυκίτιδα, µόνιµη βλάβη στον 
ε

κερατοειδή.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό το 
αναπνευστικό σύστηµα. Επιδρά στα όργανα των αισθήσεων 
(µάτια, αυτιά, µ

 σ

ύτη, γεύση) και στο αίµα. Μπορεί να προκαλέσει 
χηµική πνευµονίτιδα, βρογχικά προβλήµατα και πνευµονικό 
οίδηµα.  Η σοβαρή έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς των πνευµόνων και διάβρωση στον βλεννογόνο υµένα. 

ε
πνοια, ναυτία, 

ταχυκαρδία, κυάνωση,  έκκριση σάλιου, ίλιγγος,  µυϊκή 

Τα συµπτώµατα από την ισπνοή της ουσίας µπορεί να είναι 
ρινίτιδα, βήχας, φτέρνισµα, πόνο στο στήθος, δύσ

αδυναµία. 
Κατάποση: Προκαλεί γαστρερεντικό ερεθισµό, µε συµπτώµατα 
όπως κάψιµο και πόνο στο στόµα και στο λάρυγγα, ναυτία, 
εµετό, αιµορραγία, εξέλκωση, γαστρικές συσπάσεις, διάρροια. 
Μπορεί να επιδράσει στο συκώτι και να δηµιουργήσει βλάβη, 
στο ουρικό σύστηµα και στα νεφρά. Μπορεί να προκαλέσει 

 ασφυξία κώδύσπνοια και , µα. 
Χρόνια έκθεση: Η χρόνια έκθεση µέσω της κατάποσης µπορεί 
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να προκαλέσει κηλίδες ή αποσάθρωση των δοντιών και 

ογχίτιδα µε συµπτώµατα όπως βήχα και δύσπνοια. 

 

νέκρωση του σαγονιού, φαρυγγίτιδα και γαστρεντερίτιδα. 
Μπορεί να επηρεάσει τον µεταβολισµό µε ξαφνική απώλεια 
βάρους. Η χρόνια έκθεση µέσω εισπνοής µπορεί να προκαλέσει 
άσθµα, βρ
Μπορεί να επιδράσει  στο αίµα και στο ουροποιητικό σύστηµα 
(νεφρά). Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή της ουσίας µε το 
δέρµα µπορεί να προκαλέσει κηλίδες και σχισµές στο δέρµα    

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ο  κατά την διάσπαση 
της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

υσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R35 Προκαλεί σοβαρό κάψιµο. 
R10 Εύφλεκτη ουσία. 
R23 Μην αναπνέετε αέρια/ ατµούς/ σκόνη της ουσίας. 

Φράσεις ασ
      

µέσως µε 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητείστε 
κ ε

υ ς

φάλειας  : S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε α
άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια. ΕΕ

αµέσως ιατρική παρα ολούθηση ( πιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη της ο σία ). 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
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ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ Σ 
 
 

ΟΥ

ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚ
 

: ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : Πολύ 
κίνδυνοι 

ι για την         :

εύφλεκτο. 

     
 υγεία 

ένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

Περιβαλλοντικοί         :     

µατα 
Μάτια                         : 
∆έρµα                        :  ενη πορεί

 στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερ

Εισπνοή                    : Οι  µπορεί να προκαλέσουν 
πονοκεφάλους, ναυτία και µπορεί να επιφέρει απώλεια των 
αισθήσεων.  

ι ναυτία, αδυναµία και 
συµπτώµατα από το κεντρικό νευρικό σύστηµα.  

 

Κίνδυνο
ανθρώπινη

Ερεθίζει τα µάτια. Παρατεταµ
ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Η εισπνοή ατµών µπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

κίνδυνοι 
εις και         Επιδράσ

συµπτώ
 

Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµ  επαφή µ  να 
προκαλέσει φθορά

µατίτιδα. 
 υψηλές συγκεντρώσεις ατµών

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσε

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : ΜΗΝ προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Οι ατµοί του σε 
επαφή µε τον αέρα σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα. Κατά τη 
διάρκεια φωτιάς, εκλύονται ερεθιστικά και τοξικά αέρια, 
εξαιτίας της θερµικής διάσπασης από την καύση. Είναι 

σιµοποιήστε σπρέι 
ρούς. Οι ατµοί του 

είναι βαρύτεροι του έρα και υπάρχει κίνδυνος να µετακινηθούν 
 φτάσουν σε αποµακρυσµένες 
ς κίνδυνο οπισθοσπινθήρων. Οι 

ατµοί του µπορεί να εξαπλωθούν στο έδαφος. 
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Το νερό µπορεί να είναι αναποτελεσµατικό. Σε περίπτωση 
οψεκασµό, αφρό 

οινοπνεύµατος, ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 

εύφλεκτο υγρό, καθώς και οι ατµοί του. Χρη
νερού για να διατηρείτε τους περιέκτες δροσε

 α
διαµέσου του εδάφους  και να
πηγές ανάφλεξης, προκαλώντα

πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ

 
 

Γενικές πληροφορίες    : 

Ατοµική προστασία

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 
(ενότητα 6). 

προστατευτικό εξοπλισµό 

:  
ς  

 απορροφητικό υλικό (µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ώµα, άµµος απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 

οδό

 

      
σε περίπτωση έκλυση
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Προσθέστε
χ
µεταφέρετε το υλικό σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το 
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η 
απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική . 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 
να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. 
Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-απόρριψη του υλικού. Αερίστε 
το χώρο. ∆ιατηρείτε µακριά από πηγές θέρµανσης, σπινθήρες, 
φλόγες. Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

ο   ό
υνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον 

Πλυθείτε σχ λαστικά µετά το χειρισµ . Εξασφαλίστε την 
ηλεκτρική σ
εξοπλισµό. Οι άδειοι περιέκτες πιθανόν να έχουν υπόλειµµα της 
ουσίας (σε υγρή µορφή ή και ατµούς) και καθίστανται 
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επικίνδυνοι. Μην κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, 
συγκολλήσεις, η παρόµοιες εργασίες σε δοχεία ή κοντά σε αυτά. 
Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 

ν αφήνετε εκτεθειµένους 
τους περιέκτες σε πηγή θέρµανσης, σπινθήρες, φλόγες.  
Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

 

ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια..  

 

δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. Μη

Αποθήκευση              :   Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θέρµανσης.. ∆ιατηρείτε το 
υλικό σε  περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου 
να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   ό α

ών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρη ατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησι  εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 

τµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
ια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 

Να παρέχεται εξαερισµ ς ώστε ν  διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικ
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

σιµοποιήστε κατάλληλα προστ
µοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό

σύστηµα  α
µ

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ              : XI F 
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Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R11 Πολύ φλεκτο. 
R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να ροκαλέσει ξηρότητα του  
δέρµατος ή σκάσιµο. 

εύ
 π

R67 Οι ατµοί του µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα. 
Φράσεις ασ

      
ετε 
ε άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
α

φάλειας   : S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζ
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µΕΕ

S33 Λάβετε παραίτητα µέτρα εξαιτίας του στατικού 
ηλεκτρισµού. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

 
Σηµείωση                   :       

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

Περιβαλλοντικοί         : 
κίνδυνοι 
Επιδράσεις και          

Μάτια                         : 

ιδα. 
 έκθεση στον ατµό ενδεχοµένως να επιφέρει τις ακόλουθες 

επιδράσεις: ερεθισµός της µύτης, του λάρυγγα και του 

 πιθανή βλάβη στους 
πνεύµονες. Υπνηλία, κόπωση, πνευµονικό οίδηµα, απώλεια της 

της αναπνευστικής 
λειτουργίας. 

Κατάποση                 : Η κατάποση ενδέχεται να έχει τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
α και το στοµάχι. Μια µεγάλη 
 τις ακόλουθες επιδράσεις: 

τήµατος, υπνηλία/ κώµα. 

    ∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

συµπτώµατα 
Το υγρό ενδεχοµένως να προκαλέσει ερεθισµό του επιπεφυκότα 
και παροδική βλάβη του κερατοειδούς. Ο ατµός σε 
συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 10 ppm ενδεχοµένως να 
προκαλέσει ήπιο παροδικό ερεθισµό. 

∆έρµα                        : Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να 
προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερµατίτ

Εισπνοή                    : Η

αναπνευστικού συστήµατος. 
Η έκθεση σε αναθυµιάσεις υψηλής συγκέντρωσης ενδέχεται να 
έχει τα παρακάτω αποτελέσµατα: Σοβαρό ερεθισµό στη µύτη, το 
λάρυγγα και την αναπνευστική οδό και

συνείδησης, κώµα. Μόνιµη βλάβη 

Ερεθιστικό στο στόµα, το φάρυγγ
δόση ενδεχοµένως να επιφέρει
καταστολή του κεντρικού νευρικού συσ

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :   τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

Επαφή µε το δέρµα   :  Ξεπλύνετε αµέσως το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό. 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως

φροντίδα. 
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Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 

 τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  αρό αέρα. Εάν δεν 
. Εάν παρουσιαστεί 

δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

 ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 

 

ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά

Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθ
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή

φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε

Κατάποση                 : 

ιατρική φροντίδα. 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Μέσα κατάσβεσης      
 

 υδατοψεκασµό 

άλληλο            : 
Επικίνδυνα προϊόντα   :  
διάσπασης  
Ασυνήθεις κίνδυνοι     :    
πυρκαγιάς/ έκρηξης 

Ιδιαίτερα ός. Ο ατµός ενδέχεται να 
πρ ξης. Οι ατµοί ενδέχεται να 
συσσωρευτούν σε χαµηλούς ή περιορισµένους χώρους, να 
διανύσουν σηµαντική απόσταση έως την πηγή ανάφλεξης και να 

 στον υπόνοµο ενδέχεται 
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

αταπολέµησης  αφήστε το να καεί.  Εάν 
υπάρχει πυρκαγιά, αποµονώστε αµέσως το χώρο 
αποµακρύνοντας όλα τα άτοµα από την περιοχή του συµβάντος. 
Μεταφέρετε πρώτα τα άτοµα µακριά από την οπτική γραµµή 
του τόπου του συµβάντος και µακριά από τα παράθυρα.  

Προστασία                  :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Ο 
προστατευτικός ρουχισµός των πυροσβεστών παρέχει 
περιορισµένη προστασία.  

 

Κατάλληλο                  : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε 
 ουσία ή CO(οµίχλη), αφρό,  ξηρή χηµική 2. 

Μη κατ Μην χρησιµοποιείτε υδατοπίδακα. 
Τα προϊόντα αυτά είναι τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2). 

 εύφλεκτο υγρό και ατµ
οκαλέσει πυρκαγιά λόγω ανάφλε

αναφλεγούν προς τα πίσω. Η απορροή

Ειδικές διαδικασίες    :     
κ
πυρκαγιάς  

Μην καταπολεµείτε την πυρκαγιά όταν αυτή φτάσει στο υλικό. 
Αποµακρυνθείτε από τη φωτιά και

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Ατοµικές                     :   
προφυλάξεις                      

Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε µακριά το µη 
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 απαραίτητο προσωπικό. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. 

Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 
µέθοδοι καθαρισµού 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε ένα µέσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία από έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 

ος διάθεση. Για 
τήστε το χυµένο 

υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το υλικό µε κάποιο άλλο 
 ώστε ν  διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα 
σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε 

κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ελαχιστοποιήστε την επαφή 
τρέψετε την απορροή 

σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. Βλέπε ενότητα 9 για την 
διάθεση-απόρριψη του υλικού. 

άλης τος, 
ρέπει να χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινόµενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 

έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 

στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη πρ
µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών συγκρα

τρόπο, έτσι
καταλήξει 

α

του χυµένου υλικού στο έδαφος για να απο

Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγ
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Για να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόν
π

είναι επαρκής, συµβουλευτείτε 
του προϊόντος.  

 
5 Ι ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑ

 
Χειρισµός                   :      
   ιείτε µόνο µε 

επαρκή εξοπλισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
πινθήρες, φλόγα. Για να 

αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε τον 
στατικό ηλεκτρισµό που συσσωρεύεται κατά την µεταφορά, µε 

ισµός υλικού). Πλυθείτε σχολαστικά µετά το 

Αποθήκευση              :    

 ί κ

 να είναι έτοιµος προς χρήση. 

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα, τα µάτια και το ρουχισµό. Χρησιµοπο

Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σ

γείωση και συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισµού πριν 
από τη µεταφορά του υλικού. Χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από έκρηξη (εξαερισµός, 
φωτισµός και χειρ
χειρισµό. 
Αποθηκεύετε τα εύφλεκτα υλικά σε ξεχωριστό, ασφαλές και 
εγκεκριµένο χώρο. Είναι προτιµότερο να αποθηκεύετε σε 
δωµάτιο µε ψύξη, υλικά που έχουν σηµείο καύσης χαµηλότερο 
από 37,8 oC. ∆ιατηρε τε τον περιέκτη σε δροσερό, αλά 
εξαεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό 
και σφραγισµένο ωσότου
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Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης και θέρµανσης. 
 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να ς ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 

Μέτρα υγιεινής           :      χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας

 

σύστηµα  
αναπνέετε 

ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
 

τ ο µ
 

παρέχεται εξαερισµός εξάτµιση

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 
Πλύνετε τα

 φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 
ηµέρας. 

 
            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην Αναπνευστικό

χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 
προστατεύει κατά ων ργανικών ατ ών. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             
Ερεθισµός στα µάτια :     ί ρ µ
Μυκητογέννεση         : 
Καρκινογένεση          : 
Επιδράσεις στον         : 
άνθρωπο στην κατάποση και στην εισπνοή. 

Κίνδυνος µη αναστρέψιµων επιπτώσεων. 
 

Προκαλεί κάψιµο του δέρµατος. 

Προκαλε σοβα ό ερεθισ ό στα µάτια. 
Πιθανόν µεταλλαξιογόνο.  
Πιθανόν καρκινογόνο.  
Μπορεί να επηρεάσει την γονιµότητα. Επιβλαβές αν 
απορροφηθεί από το δέρµα, 

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα των          :    
προϊόντων διάσπασης       

 ε  

 

Τα προϊόντα διάσπασης είναι π ρισσότερο τοξικά από την ίδια 
την ουσία. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος   : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 
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  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 

R45 Κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου. 
Φράσεις ασφάλειας   : S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 

 

      

R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 

ΕΕ      S23 Μην εισπνέετε ατµούς. 
S29 Μην πετάτε σε αποχετευτικό αγωγό. 
S33 Λάβετε κατάλληλα µέτρα για τον στατικό ηλεκτρισµό. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

   
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :   Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 

 εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΥΡΙΑ 

 

Ο
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :
ανθρώπινη υγεία 

έρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και          

µα                         :  δέρ
Εισπνοή                      : µό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 

Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική στο αίµα και στο 
καρδιαγγειακό σύστηµα. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση 

να. 
 

     Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δ

συµπτώµατα 
άτια                         : Μ

∆έρ
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Προκαλεί ερεθισµό στο µα.  
Προκαλεί ερεθισ
στους πνεύµονες. 

Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 

µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργα

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
φής. Αναζητήστε αµέσως 

ιατρική φροντίδα. 

αι παπούτσια. Αναζητήστε 

Εισπνοή                    :  

τ τ
ική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επα

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα κ
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιασ εί δύσπνοια χορηγήσ ε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρ

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καίγεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα 

προϊόντα καύσης είναι οξείδια του άνθρακα και οξείδια του 
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αζώτου.  
Μέσα πυρόσβεσης      : Χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης, σπρέι 

νερού, ψεκασµό µε νεφελωτήρες. 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 

 νερό στην µολυσµένη 
κούς κανονισµούς για τη 

διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 

η προς διάθεση. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 π

 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας
επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπι

στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτ

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      

 
και ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 

και το δέρµα. Οι κενοί 
περιέκτες, ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας και 
αποτελέσουν κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Πριν την διάθεση του 

Αποθήκευση              :     τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

κ  

C. 

   
Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Φοράτε προστατευτική ενδυµασία. 
∆ιατηρείτε την ουσία µακριά από θέρµανση, πηγές ανάφλεξης

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια 

περιέκτη, εξατµίστε σε απαγωγό υπολείµµατα της ουσίας. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον χώρο, 
χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 
∆ιατηρείτε
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά λειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε σε θερµοκρασία 
µεγαλύτερη από 230

 
6.  Α Μ  Π ΑΜΕΤΡΑ ΤΟ ΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙ Σ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
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τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

κ

 : 

επιδράσεις 

Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 
κατά την εισπνοή και ατάποση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο αίµα και καρδιαγγειακά προβλήµατα. Μπορεί να 
προκαλέσει προβλήµατα κατά την αναπαραγωγή και στο 
γενετικό υλικό. 

Ειδικές επισηµάνσεις
σε άλλες τοξικές 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
γαστρεντερικά προβλήµατα, ναυτία, εµετό, διάρροια. Μπορεί, 
επίσης, να επηρεάσει και τη συµπεριφορά, το καρδιαγγειακό 

Εισπνοή:
σύστηµα και τον εγκέφαλο.   

 Προκαλεί ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα, στη 
µύτη, βήχα και φτέρνισµα. Μπορεί να επιδράσει στο αίµα, στον 

 
µεταβολισµό και στο ουροποιητικό σύστηµα.  

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τόσο η ουσία όσο και τα προϊόντα της διάσπασης της δεν 
είναι τοξικά. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
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Απόρριψη προϊόντος : 
 

 σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους

κανονισµούς.   
 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 

R40 Πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιπτώσεων. 

 

Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R

Φράσεις ασφάλειας   :   S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

   

:      π
ατα υγείας, 

, δεν µπορούν να 
 ιδιότητας του 

προϊόντος. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  
 
Σηµείωση                   

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµ ειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµ
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους
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∆ΕΛΤ ΕΙΑΣ 
 
 

Υ

ΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ
 

: ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ- PVC 

 
1.  ΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝ

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : εθισµό στα µάτια. Τα συµπτώµατα είναι κοκκίνισµα 

και καταρροή. 
∆έρµα                         : τα περιλαµβάνουν 

κοκκίνισµα, φαγούρα και σκάσιµο. 
Εισπνοή                      : Σε περίπτωση εισπνοής, προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες και 

ροκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες. 

 

Προκαλεί ερ

 Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµα

στη βλεννώδη µεµβράνη. Π
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

ερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

 µε άφθονο κρύο 

άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
ορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 

αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Κατάποση                 : ούν σχετικές οδηγίες από 

µο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 

ν

φροντίδα. 
Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε

νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το 
παρουσιαστεί δύσπνοια χ

Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθ
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτο

φροντίδα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

τοξικά αέρια, όπως υδροχλώριο,  µονοξείδιο και 

Η ουσία δεν περικλείει κίνδυνο φωτιάς, ωστόσο µπορεί να καεί 
µαζί µε καύσιµα υλικά. Σε περίπτωση θερµικής αποσύνθεσης, 
εκλύονται 
διοξείδιο του άνθρακα. Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε 
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πάντα προστατευτικά ρούχα, µάσκα αι αναπν υστική συσκευή 
για προστασία πό την πιθανή έκλυση αερίων υδροχλωρίου.   
Μην ρίχνετε νερό ή αφρό

κ ε
α

Μέσα κατάσβεσης      :   απευθείας στο λιωµένο υλικό, διότι 

 

υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για την κατάσβεση 
της φωτιάς χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Καθ ητα, ρίχνοντας νερό στην 
µολυσµένη περιοχή. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για 
να καθαρίσετε. Μην δηµιουργείτε σκόνη της ουσίας κατά το 

εύετε την ουσία 

 

 6). 
αρίστε την εκχυµένη ποσότ

ποσότητας υλικού    καθάρισµα. Σε περίπτωση που υπάρχει σκόνη, καθαρίστε για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο ολίσθησης. Μην διοχετ
σε αποχετευτικούς αγωγούς, σε ποτάµια και στο περιβάλλον.   

5 ΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ

 
µός                   :      

   
Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και το δέρµα. Πλυθείτε µετά τον χειρισµό της ουσίας. 

Λ ε
Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια συνδέοντας 

 

ραστήρια, θερµότητα, πηγές ανάφλεξης και 
ηλιακό φως. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 

ος χρήση 
 

Χειρισ

Αερίστε το χώρο. άβ τε µέτρα προστασίας κατά των στατικών 
εκκενώσεων. 
και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό. 
Αποθηκεύετε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδ

Αποθήκευση              :   

σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος πρ

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   

ς
ατος 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά από PVC, 

σε περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσει  των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµ
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
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∆έρµα                         : Σε περίπτωση που χειρίζεστε λιωµένο υλικό, χρησιµοποιήστε 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από τα αντίστοιχα 
διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Ενδυµασία                  :  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

ασία από τη σκόνη της ουσίας. 

Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστ

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Το πολυµερές δεν είναι επικίνδυνο, ωστόσο τα προϊόντα 

 δέρµα, τα µάτια και τη βλεννώδη µεµβράνη. 
ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, κατά 
την εισπνοή και κατάποση. 

 

θερµικής αποσύνθεσης του πολυµερούς είναι ερεθιστικά και 
διαβρωτικά για το

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     Το πολυµερές δεν είναι βιοδιασπάσιµο.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Αν είναι εφικτό, ανακυκλώστε. Η απόρριψη του προϊόντος 

µους και κανονισµούς.   
 γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, 

εθνικούς και τοπικούς νό
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και       : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία.          
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

ση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασ  συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείω

φάλειας και περιβάλλοντος. Κατά
 σαν εγγύηση καµιάς 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΒΟΥΤΑ∆ΙΕΝΙΟ 

1.   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

Μάτια                       : 
∆έρµα                       : 
Εισπνοή                    : Σε περίπτωση εισπνοής, µπορεί να παρουσιαστεί ερεθισµός στην 

ι τοξικολογικές επιπτώσεις της ουσίας 
υνηθεί.   

Κατάποση                 : Οι τοξικολογικές επιπτώσεις της ουσίας δεν έχουν πλήρως 

Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

µ
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα.  

αναπνευστική δίοδο. Ο
δεν έχουν πλήρως διερε

διερευνηθεί.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφ

οντας τα βλέ
θονο 
φαρα. 

ο νερό και 
 αφαιρέστε το µολυσµένο 
καλά τον ρουχισµό πριν 

την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

οξυγόνο. Αναζητήστε 

Κατάποση                 : 

ότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 

 

 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείν
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονΕπαφή µε το δέρµα   :  
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλ
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : α ν

εσης και πλήρη εξάρτηση.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
αταιονισµό ή ψεκασµό 

µε νεφελωτήρες (water fog). 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύν µη α απνευστική 
συσκευή, θετικής πί

διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε κ

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε η έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 

 κατάλληλη ετικέτα 

 

 περίπτωσ
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την
στον περιέκτη.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

σπνοή σκόνης, ατµών, αερίων. Πλυθείτε 
χολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 

 
 

 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
ποφύγετε την ειΑ

σ
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του.  
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 

Αποθήκευση              :   

περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής  

στε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

Μέθοδοι προστασίας :  

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι 
σταθµού εργασίας. 

προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιή
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από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανο
προστασία. 

ποιητική χηµική 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

 

στο υλικό αυτό.  
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει Αναπνευστικό            : 

σύστηµα  επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ

 
Καρκινογένεση          : Η ο

 
υσία δεν είναι καρκινογόνος. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

ς.   
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµού

  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χ ική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 

ηµ

 286



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 
 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την       :       
ανθρώπινη υγεία 

Όπως όλα τα πολυµερή, η πολυουρεθάνη θεωρείται αδρανές 
υλικό. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

∆έρµα                       : Η επαφή λιωµένης ουσίας µε το δέρµα προκαλεί κάψιµο.  
Εισπνοή                    : Η εισπνοή δεν περικλείει ιδιαίτερο κίνδυνο.  
Κατάποση                 : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανός τρόπος έκθεσης.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  ε περίπτωση επαφής της λιωµένης ουσίας µε το δέρµα, 
πλυθείτε µε άφθονο παγωµένο νερό. Μην προσπαθείτε να 

Εισπνοή                    :  ν

νητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί δύσπνοια 
χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλεί

Σ

ξεφλουδίσετε το πολυµερές από το δέρµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική βοήθεια. 
Εά  εισπνευστούν ατµοί της ουσίας από υπερθέρµανση, 
µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει το άτοµο, 
χορηγήστε τεχ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Τα προϊόντα καύσης της πολυουρεθάνης είναι επικίνδυνα  και 

είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό και καπνός. Άλλα προϊόντα 
καύσης είναι υδροκυάνιο, αρωµατικοί και αλειφατικοί 
υδρογονάνθρακες.  

 
4.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Φυλάσσετε τον περιέκτη 
κλειστό. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους 
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χώρους.  
Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 

 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

5.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
λυσίµατος 
θέση του 

σταθµού εργασίας. 

 : 

Ενδυµασία                  :  ε προστατευτική 
βαµβακερή ζακέτα µε 

µακριά µανίκια και µακρύ παντελόνι. 
Αναπνευστικό            : ∆εν απαιτείται αναπνευστική συσκευή, εφόσον ο χώρος παρέχει 

 

καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί π
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για να 
αποτρέψετε την είσοδο σωµατιδίων στο µάτι, κατά τον χειρισµό 
της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

∆έρµα                        

Όταν χειρίζεστε λιωµένο υλικό, χρησιµοποιήστ
ενδυµασία, που περιλαµβάνει γάντια, 

σύστηµα  κατάλληλο εξαερισµό. 

6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Χρόνια τοξικότητα     :     Επιβλαβές.   

 
7.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις               :     
 
Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.. 
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8.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 
Ση είωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

 από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

µ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος

προϊόντος. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 289



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Ο
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Το πολυπροπυλένιο δεν είναι τοξική ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μ ε σκόνη της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 

∆έρµα                         : Η επανειληµµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ 
ερεθισµό. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για απορρόφηση της ουσίας 
από το δέρµα.  

Εισπνοή                      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 
στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 :  εισπνοή µεγάλων συγκεντρώσεων σκόνης της ουσίας µπορεί 
να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστηµα και η συσσώρευση να 

 

 

άτια                         : Η επαφή των µατιών µ
ελαφρύ ερεθισµό. 

Επιπτώσεις από         
υπερέκθεση 

Η

προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

 και 

ε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 

οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό.  
Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό

σαπούνι.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετΕισπνοή                    :  

παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

 

Το προϊόν καίγεται και η σκόνη της ουσίας µπορεί να 
σχηµατίσει εκρηκτικό µίγµα. Για την κατάσβεση της φωτιάς, 
χρησιµοποιείστε  ξηρή χηµική ουσία, νερό, διοξείδιο του 
άνθρακα.  
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4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης α για προστασία από τη 

ους ή ποτάµια. Η ουσία επιπλέει.   

(ενότητα 6). 
Σε περίπτωση έκχυσης, καθαρίστε την εκχυµένη ποσότητα και 
ανακτείστε ή ανακυκλώστε την ουσία. Για 
επαναχρησιµοποίηση. Φοράτε µάσκ

ποσότητας υλικού    σκόνη. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο της ουσίας σε 
αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρ

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   θα πρέπει να γειώνεται για αποφευχθεί η 

Αποθήκευση              :    κή φθορά. 
∆ιατηρείστε µακριά από το ηλιακό φως.  

Η σκόνη της ουσίας σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Ο 
εξοπλισµός 
συσσώρευση στατικών φορτίων. Μην εισπνέετε σκόνη της 
ουσίας. 
Προστατέψτε την συσκευασία της ουσίας από φυσι

 
6   .  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ρίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

ο
 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 
Μάτια                         : 
∆έρµα                         : 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
κεκριµένη συσκευή 
 ουσίας. 

 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, από δέρµα ή 
βαµβακερά, αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για 
ικανοποιητική χηµική προστασία. 

εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγ
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : 

 
Η ουσία δεν είναι τοξική.  
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8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 

 

 
Ανακυκλώστε την ουσία. Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε 
µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, εθνικούς και 
τοπικούς νόµους και κανονισµούς.   

9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

    ση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Ση είωση                   :  

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώµ
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∆Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΡΕΝΙΟ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: ΠΟΛΥΣΤ
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

Μάτια                        : θερµή, µπορεί να 

∆έρµα                        : Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η επαφή µε 
αλέσει κάψιµο.  

Ει νται από θέρµανση της ουσίας, 
µπορεί να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο, ζαλάδα καθώς και 
ερεθισµό στους πνεύµονες, στον λάρυγγα και στη µύτη.   

Κατάποση                  : θήκες χειρισµού. 
Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

µ
 Οι ατµοί που εκλύονται όταν η ουσία είναι 

προκαλέσουν ερεθισ ό στα µάτια. µ

λιωµένη ουσία µπορεί να προκ
πνοή                     : Η εισπνοή ατµών που εκλύοσ

∆εν αποτελεί κίνδυνο σε φυσιολογικές συν

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής λιωµένης ουσίας µε το δέρµα, πλυθείτε µε 
άφθονο κρύο νερό, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα για 
πιθανό κάψιµο.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα.  
Κατάποση                 : ∆εν υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης της ουσίας µέσω της 

κατάποσης.  

Επαφή µε το δέρµα   :  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Το προϊόν είναι 
εύφλεκτο θερµοπλαστικό υλικό το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
έντονο κάψιµο µε έντονη θέρµανση. 
Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, νερό.  
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4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

προς διάθεση. 
Τοποθετήστε α στον περιέκτη.  

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 

 την κατάλληλη ετικέτ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      ς

Αποθήκευση              :    ο, αν αποθηκευτεί σε θερµοκρασία 
 ατµοί 

είτε τον 
περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 

 

   
Ο χειρισµός της ουσίας σε υψηλέ  θερµοκρασίες, ενέχει τον 
κίνδυνο έκλυσης επικίνδυνων αερίων όπως µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα 
εξαερισµού στο χώρο που χειρίζεστε την ουσία, για να 
αποφύγετε το διασκορπισµό σκόνης της ουσίας.  
Το υλικό δεν είναι επικίνδυν
περιβάλλοντος. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες, εκλύονται
µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. ∆ιατηρ

κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   

ν κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.  
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια από 

βαµβάκι, αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για 
ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται σε φυσιολογικές συνθήκες.  

 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµώ

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι 

προστασίας 
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7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Ανεπαρκή στοιχεία καρκινογένεσης. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Η ουσία δεν θεωρείται επικίνδυνη. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

εφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
ς ν κ

 

Αναφερθείτε στο κ

τους περιφερειακούς, εθνικού και τοπικούς όµους αι 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 

 
R36/37 Ερεθιστικό στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
 και         

συ πτώµατα 
 

έρµα                         : σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Είναι 
ερεθιστική και διεισδυτική ουσία. 

Εισπνοή                     : 
Κατάποση                  : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση          : Η ουσία είναι τοξική για το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η 

συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
σε ζωτικά όργανα. 

 

Επιδράσεις
µ

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Επικίνδυνη ουσία, ∆

Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
άτι άτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

µό πριν 
.  

                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει  τεχνητή αναπνοή. Εάν 
πα τε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
θεί αυθόρµητα, κρατήστε 

το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 

 αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 

Επαφή µε τα µ α    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µ

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισ
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα

Εισπνοή
 το άτοµο, χορηγήστε

ρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήσ

ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκλη

αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 
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καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η ουσία 
όταν θερµαίνεται, αποσυντίθεται και εκλύει καυστικό και 
ερεθιστικό καπνό. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία    
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής
πο

πορροφητικό µέσο 
(χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 

 περιέκτη  διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
 περιέκτη. Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας 

άφθονο νερό στη µολυσµένη περιοχή. 

(ενότητα 6). 
  :  Αραιώστε µε νερό, καθαρίστε το υλικό µε α

 ή µεγάλης 
σότητας υλικού    

κατάλληλο
ετικέτα στον

 προς

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :   
   

   φή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 

Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
τατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά 
από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες, οξέα, 

  περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 

τη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Μην 
αποθηκεύετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 23 0C.  

Αποφύγετε την επα
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
σ

αλκάλια και υγρασία. 
Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τονΑποθήκευση              :   

αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 

ικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτ

∆έρµα                         : 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 

 τοξικές επιπτώσεις 
Της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό στο δέρµα. 
Μπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. Η συνεχής και 
παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

µ

στις

αντίδραση και δερ ατίτιδα.  
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια,  
βλεφαρόσπασµους, δακρύρροια, υπεραιµία του επιπεφυκώτος. 
Τα ανωτέρω δεν συνιστούν µόνιµη βλάβη και εξαλείφονται µε 
πλύσιµο µε άφθονο νερό.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να 
επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική 
δυσλειτουργία. Μπορεί να επιδράσει στο κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, να προκαλέσει αναισθησία, σπασµούς, υπνηλία, ζάλη, 

 

 

στο αίµα, στην αναπνευστική λειτουργία (χρόνιο πνευµονικό 
οίδηµα, κυάνωση), στο καρδιαγγειακό σύστηµα (αρρυθµία, 
υπόταση, βραδυκαρδία, καρδιακά επεισόδια), στο ενδοκρινικό 
σύστηµα (υπογλυκαιµία), στο ουροποιητικό σύστηµα και στο 
συκώτι. Τα ίδια συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν και σε 
περίπτωση χρόνιας ή παρατεταµένης έκθεσης. 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     Τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο τοξικά από 
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την ίδια την ουσία. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

 προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας   : 

R21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα και κατά 
την κατάποση. 
S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

ΕΕ      
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

     
 
Ση είωση                   :      ίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

 από θέµατα υγείας, 
πεια, δεν µπορούν να 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

 
 
 

περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   : Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 

όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορµ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέ
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∆Ε ΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆Ο
 
 

: RDX  

1.  ΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜ

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εκρηκτική ουσία. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η  της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει οξεία ή χρόνια συµπτώµατα όπως πονοκέφαλο, 
ναυτία και διαταραχές στον ύπνο. Έχουν επίσης παρατηρηθεί 

          

άτια                         : 

Εισπνοή                      : τ
 

ουσία είναι τοξική. Η εισπνοή ή κατάποση

σπασµοί επιληπτικού τύπου. 
Επιδράσεις και
συµπτώµατα 
Μ Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό του δέρµατος. Έχει ωστόσο 

παρατηρηθεί αλλεργική δερµατίτιδα. Είναι πιθανή η 
απορρόφηση της ουσίας µέσω του δέρµατος. 
Η εισπνοή ης ουσίας προκαλεί µικρό ερεθισµό. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά, γιατί υπάρχει µεγάλος 

κίνδυνος έκρηξης. Αµέσως εκκενώστε το χώρο και ειδοποιείστε 
την πυροσβεστική. Σε περίπτωσης φωτιάς, ή έκρηξης µην 
εισπνέετε καπνούς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατ
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

ικό που χύθηκε µε ένα φτυάρι από αλουµίνιο ή 
ξύλο και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη µολυσµένη 

ικρές ποσότητες.  
 

οµική προστασία      :  Μαζέψτε το υλ
 π

περιοχή µε νερό. Καταστρέψτε µε καύση µ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 

ιµένο για εκρηκτικές ουσίες. 
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα, η χρήση γυµνής φλόγας 
και όλες οι άλλες πηγές ανάφλεξης σε χώρο αποθήκευσης 
εκρηκτικών υλικών. 

 

Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Η τριβή, η δόνηση, η φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Χειρίζεστε το υλικό 
µε προσοχή και όχι βίαια. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μετά 
την χρήση κλείνετε καλά τον περιέκτη. 

σε χώρο αποθήκευσης εγκεκρ

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
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Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον 

χειρισµό της ουσίας. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, για 

προστασία από τις φλόγες και τον στατικό ηλεκτρισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε ατµούς.  

 
7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα               : Η ουσία είναι επιβλαβής στους υδρόβιους οργανισµούς και 

µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. Μικρές ποσότητες της 
ουσίας µπορούν να καταστραφούν µε καύση. Η απόρριψη του 
προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε διεθνή νοµοθεσία 
για εκρηκτικά. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R2 Κίνδυνος έκρηξης από δόνηση, τριβή, φωτιά και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R52/53 Είναι επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 
S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

 

µε ασφαλή τρόπο. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητείστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη). 
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10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.  
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται

 :     

Ση είωση                   :       στη γνώση και την εµπειρία και 
 από θέµατα υγείας, 
έπεια, δεν µπορούν να 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

µ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συν
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∆Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆
 
 

: ΣΤΥΡΕΝΙΟ 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτο υγρό. Εύφλεκτοι οι ατµοί της ουσίας. 

ανθρώπινη υγεία άβη. Ενδέχεται να 
ι στο δέρµα. Μπορεί να 

προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
στην αναπαραγωγή και 

στο έµβρυο. Ενδέχεται να προκαλέσει καρκίνο, σύµφωνα µε τα 
εργαστηριακές µελέτες στα ζώα.. Τα ζωτικά όργανα, στα οποία 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : 
∆έρµα                        :  

µένη έκθεση προκαλεί ξηρότητα/ σκάσιµο του 

Εισπνοή                    : ατµών µπορεί να 
προκαλέσει πνευµονίτιδα και προβλήµατα στο αναπνευστικό 
σύστηµα. Επίσης προκαλεί πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, 

ατάποση                 : προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού 

 

είναι θανατηφόρος.  
Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

Κίνδυνοι για την         :     Η κατάποση είναι επιβλαβής, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει το 
υλικό στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλ
προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια κα

Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 

έχει επίδραση η ουσία είναι το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια . 
Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί µέσω του δέρµατος. Η συνεχής 
ή παρατετα
δέρµατος και δερµατίτιδα.  
Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων 

απώλεια συντονισµού ακόµη και τον θάνατο.  
Η κατάποση µπορεί να Κ
νευρικού συστήµατος η οποία χαρακτηρίζεται αρχικά από 
υπερένταση ενώ στη συνέχεια εµφανίζεται πονοκέφαλος, ζάλη, 
υπνηλία και ναυτία. Σε προχωρηµένο στάδιο µπορεί να 
προκαλέσει λιποθυµία, απώλεια των αισθήσεων, κώµα ακόµη 
και τον θάνατο. Η αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες 
µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία µπορεί να 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

οντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείν
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Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 

Εισπνοή                    :  καθαρό αέρα. Εάν δεν 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Οι ατµοί της 
ουσίας σχηµατίζουν µίγµα εκρηκτικό µε τον αέρα.  Το στυρένιο 
είναι εύφλεκτο υγρό. Μπορεί να απελευθερώσει ατµούς οι 
οποίοι σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα σε θερµοκρασίες πάνω από 
το σηµείο ανάφλεξης της ουσίας. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν 
οι περιέκτες της ουσίας αν εκτεθούν σε µεγάλες θερµοκρασίες 
εξαιτίας πιθανής φωτιάς.   

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Η ουσία είναι πιο ελαφριά από το νερό και δυσδιάλυτη σε αυτό. 
Η φωτιά µπορεί να εξαπλωθεί µε τη χρήση νερού. 
Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό 
από τη µολυσµένη περιοχή. 

 π
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5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Λάβετε προληπτικά µέτρα 
για την στατική . Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 

 και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα 
 εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 

περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο 
αέρα για εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης, χειρισµού. Μην  

ις, συγκολλήσεις ή 
παρόµοιες εργασίες  σε δοχεία ή κοντά σε αυτά. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

 έκθεση 

 

εκκένωση
συνέχεια, συνδέοντας
δοχεία, ακόµη και

κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, λειοτριβήσε

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε την
στο φως του ηλίου.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

ν κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

γ
ξοπλισµός ατοµικής 

                   : ή 

                       : 
οποιητική χηµική 

Ενδυµασία                  :  χηµικά ανθεκτική 

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµώ

σταθµού ερ ασίας. 
 Ε

προστασίας 
Μάτια      Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά 

προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικαν

∆έρµα  

προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

σύστηµα  
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7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : Έχουν σηµειωθεί περιστατικά όπως απόκλιση χρωµοσωµάτων, 

σε εργαζόµενους που εκτίθενται στην ουσία.  

 
Καρκινογένεση          : Ανεπαρκή στοιχεία καρκινογένεσης. 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     

ια 
ένιο αναµιγνύεται γρήγορα σε φωτοχηµικές 

αντιδράσεις στον αέρα και δηµιουργεί αιθαλοµίχλη (αστικό 
νέφος). 

 
Το στυρένιο δεν απορροφά ηλιακή ακτινοβολία, συνεπώς δεν θα 

ωτόλυση στην ατµόσφαιρα ή στην επιφάνεεπιτευχθεί άµεσα φ
του νερού. Το στυρ

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις                    
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

:

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

 

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R20 Επιβλαβές κατά την εισπνοή. 
S23 Μην εισπνέετε αέρια/ατµούς/ καπνούς. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 τη

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται ν ουσία. 
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Σηµείωση                   :      
 του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

ι Κ ν ν

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή
ασφάλειας κα  περιβάλλοντος. ατά συνέπεια, δε  µπορού  να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 

: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 

 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία νεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική 

Κίνδυνοι ασφαλείας   : 

ργηθούν ηλεκτροστατικά φορτία. 
Περιβαλλοντικοί    :  
κίνδυνοι 

 

Επικίνδυνο µε εισπνοή. Ναρκωτικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις 
ατµών. Εισπνοή στους π
πνευµονίτιδα η οποία µπορεί να είναι θανατηφόρος.  
Πολύ εύφλεκτο. Εξαιρετικά µεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των 
ατµών σε κανονικές θερµοκρασίες χειρισµού. Κατά τον 
χειρισµό µπορεί να δηµιου
∆εν σηµειώνονται ειδικοί κίνδυνοι. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Πιθανά συµπτώµατα :       
 
Πρώτες βοήθειες-      : 

επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό. Πλύνετε το δέρµα µε νερό, 
χρησιµοποιώντας σαπούνι εάν υπάρχει. Αν εµφανιστεί επίµονος 
ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Επαφή µε τα µάτια     : Ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό. Αν εµφανιστεί επίµονος 
ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Πρώτες βοήθειες-      :  
κατάποση 

Μην προκαλείτε εµετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόµα. Αν δεν 
επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Συµβουλευτείτε          : 
ειδικούς  

Μπορεί να προκληθεί δερµατίτιδα από παρατεταµένη ή 
επαναλαµβανόµενη έκθεση. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί 
να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα. Προκαλεί εξασθένηση του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος. Έντονη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει θολή όραση, τρεµούλιασµα, κοφτή και γρήγορη 
αναπνοή, παραλήρηµα και λιποθυµία. 

 

Ερεθισµός του δέρµατος, µατιών και του αναπνευστικού 
συστήµατος. Πονοκέφαλος. Ναυτία, Ζάλη, Νάρκωση. 
Μετακινείστε (το πάσχον άτοµο) στο καθαρό αέρα. Αν δεν 

Εισπνοή  
Πρώτες βοήθειες-      : 
∆έρµα 

3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Ειδικοί κίνδυνοι          :     
 

Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του 
άνθρακα. Επιπλέει και µπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια του 
νερού. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται στην 
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επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από 
απόσταση. 

Μέσα πυρόσβεσης     :  Αφρός. Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άµµος ή 
χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. 

Ακατάλληλα µέσα      : 
πυρόσβεσης       

Εκτόξευση νερού. 

Προστατευτικός         : 
εξοπλισµός 

Πλήρης προστατευτικός ρουχισµός και αυτόνοµη αναπνευστική 
συσκευή. 

Άλλες πληροφορίες   : ∆ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά 
ψεκάζοντας τα µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

 
 

Ατοµικά µέτρα           :   
προφύλαξης                       

Αποφύγετε την  επαφή µε το δέρµα, µάτια, το ρουχισµό. Μην 
εισπνέετε ατµούς. Αερίστε καλά τη µολυσµένη περιοχή. Σβήστε 
τις γυµνές φωτιές. Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Αποµακρύνετε από την 
περιοχή το µη απαραίτητο προσωπικό. Κλείστε τις διαρροές αν 
αυτό µπορεί να γίνει χωρίς προσωπικό κίνδυνο. Πάρετε 

ού ηλεκτρισµού.  
τοµική προστασία   :  Φοράτε γάντια και ολόσωµη φόρµα. Το ‘Viton’ παρέχει καλή 

αι λιγότερο κατάλληλα. 
Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο 

τσια ή µπότες 
ασφαλείας- ανθεκτικά στα χηµικά. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή 
του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. Για 
οδηγίες σχετικά µε αναπνευστική προστασία δείτε την 

Προστασία                : 
περιβάλλοντος     
 

Προλάβετε τη µόλυνση του εδάφους και των νερών. Προλάβετε 
 σε αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια, 

χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή άλλα κατάλληλα εµπόδια. 

µικρές διαρροές 
 κλείνει καλά για την ασφαλή, στη συνέχεια, 

απόρριψη. Βάλτε διαρρέοντα δοχεία σε βαρέλια µε σχετική 
ετικέτα. Βουρτσίστε τη µολυσµένη επιφάνεια µε 
απορρυπαντικό. Μεταχειριστείτε τα εκπλύµατα ως µολυσµένα 
απορρίµµατα.   

Μέθοδοι καθαρισµού-: 
εγάλες διαρροές 

 9 για πληροφορίες ως προς την 

 

προληπτικά µέτρα κατά του στατικ
Α

αντίσταση, άλλα υλικά µπορεί να είν

προστασίας είναι αρκετό. Φοράτε παπού

παράγραφο 6. 

τη διασπορά ή την είσοδο

Μέθοδοι καθαρισµού-: Απορροφήστε ή συγκρατήστε το υγρό µε άµµο, χώµα ή υλικό 
συγκράτησης διαρροών. Φτυαρίστε και τοποθετείστε σε δοχείο 
µε ετικέτα που

µ
Μεταφέρατε σε δοχείο µε καπάκι και µε ετικέτα του 
περιεχοµένου του για επανάκτηση του ή ασφαλή απόρριψη. 

υΜεταχειριστείτε τα πολείµµατα όπως και στη µικρή διαρροή. 
Κίνδυνος έκρηξης. Ενηµερώστε τις υπηρεσίες εκτάκτου  Άλλες πληροφορίες  : 
ανάγκης αν το υγρό εισέλθει σε επιφανειακές αποχετεύσεις 
νερού. Οι ατµοί µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα 
εκρηκτικό. ∆είτε το τµήµα
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απόρριψη προϊόντος.  
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

 της δηµιουργίας στατικού 
ηλεκτρισµού. Γειώστε όλα τα µηχανήµατα. Χρήση τοπικού 

 αδειάζετε σε 
οχετούς.  

Θερµοκρασίες             : Συνήθη περιβάλλοντος. 

µούς στους 
   

ριά από το άµεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές 
θερµότητας ή ανάφλεξης. Μην καπνίζετε στους αποθηκευτικούς 

. Φυλάγετε το δοχείο ερµητικά κλειστό και σε καλά 

Θερµοκρασίες             : ς. 

ρά προϊόντος  : στατικού ηλεκτρισµού. 
. Αποφύγετε τις εκτινάξεις 

ρα για την πλήρωση (γέµισµα), εκκένωση ή 
χειρισµό του προϊόντος. Αν χρησιµοποιούνται αντλίες 
εκ αι µονταρισµένες µε µη 
αναπόσπαστες . Περιορίστε, κατά 
την άντληση, τη ταχύτητα ροής της σωληνογραµµής για να 

ροτεινόµενα υλικά   : 

Χειρισµός                   :      
    

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, µάτια και ρουχισµό. Μην 
εισπνέετε ατµούς. Σβήστε κάθε γυµνή φωτιά. Αποµακρύνατε 
πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε. 
Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά

συστήµατος αποµάκρυνσης παραπροϊόντων. Μην

χειρισµού    
Απαιτήσεις για            : 
εξοπλισ
αποθηκευτικούς χώρους
 

Φυλάσσετε µακ

χώρους
αεριζόµενο χώρο. 

αποθήκευσης 
Συνήθη περιβάλλοντο

Μεταφο Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά του 
Γειώστε όλα τα µηχανήµατα
(πιτσιλίσµατα) κατά το γέµισµα. Μην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέ

φόρτωσης αυτές πρέπει να είν
 βαλβίδες πίεσης ασφαλείας

αποφύγετε την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού ηλεκτρισµού. 
Αναφερθείτε στον εφοδιαστή σας αν απαιτούνται επιπλέον 
οδηγίες για την µεταφορά του προϊόντος. 
Για δοχεία ή για επένδυση δοχείων, χρησιµοποιείτε µαλακός 
χάλυβας (mild steel), ανοξείδωτος χάλυβας. Για δοχεία 

Π

χρωµάτων χρησιµοποιείτε πυριτικός ψευδάργυρος (zinc 
silicate), εποξικές ρητίνες. 

Ακατάλληλα υλικά      : 
 

PVC φυσικό καουτσούκ ή βουτυλικό ή νεοπρενίου. 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέτρα υγιεινής          :      
 

Πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν την επαναχρησιµοποίηση. 

Προστασία                 : 
αναπνευστικού 
συστήµατος  

Εάν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον 
αέρα σε επίπεδα ικανοποιητικά για την υγεία των εργαζοµένων, 
επιλέξτε τον κατάλληλο προστατευτικό αναπνευστικό 
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εξοπλισµό για ειδικές συνθήκες σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ελέγξτε µε τους προµηθευτές τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας. 
Όπου δεν είναι κατάλληλη η χρήση αναπνευστήρα µε φίλτρο 
αερίων (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις αερίων, κίνδυνος έλλειψης 
οξυγόνου, περιορισµένος χώρος) χρησιµοποιείστε συσκευή 
αναπνοής θετικής πίεσης. 

Προστασία χεριών     : Φοράτε αδιαπέραστα γάντια για πιθανή επαφή µε το υγρό. Το 
ά µπορεί να είναι 

λιγότερο κατάλληλα. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του 
εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. 

Προστασία µατιών     : Γυαλιά για χηµικά. 
Προστασία σώµατος  : Συνήθης ρουχισµός εργασίας, παπούτσια ή µπότες ασφαλείας- 

ανθεκτικά στα χηµικά. Αν υπάρχει πιθανότητα να συµβούν 
ριά µανίκια. Ελέγξτε 
 επίπεδο προστασίας 

είναι αρκετό. 
Το «σηµείωση για το δέρµα» σηµαίνει ότι σηµαντική επίσης 
έκθεση µπορεί να συµβεί µε την απορρόφηση υγρού δια του 
δέρµατος και ατµών δια των µατιών και των βλεννωδών 
µεµβρανών. 

 

‘Viton’ παρέχει καλή αντίσταση, άλλα υλικ

εκτινάξεις, τότε φοράτε αδιάβροχο µε µακ
µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το

Γενική ατοµική           : 
προστασία 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Ευαισθητοποίηση      : 
του δέρµατος   

∆εν είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος. 

Επαναλαµβανόµενη  : 
δόση τοξικότητας 

Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το νευρικό σύστηµα. 
Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το αναπνευστικό 
σύστηµα. Παρατηρήθηκαν επιπτώσεις µόνο σε µεγάλες δόσεις. 

Μυκητογέννεση         : ∆εν είναι µεταλλαξιγόνο.  

   
τοξικότητα 

φορίες σχετικά µε τις 
επιδράσεις στον άνθρωπο. Παρατεταµένη/ επαναλαµβανόµενη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του 
δέρµατος που µπορεί να οδηγήσει σε δερµατίτιδα. Μεγάλη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Εισπνοή στους 
πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία 
µπορεί να είναι θανατηφόρος.  

 

Καρκινογένεση          : 
Αναπτυσσόµενη        :   

∆εν είναι καρκινογόνο. 
Προκαλεί εµβρυοτοξικότητα σε τοξικές δόσεις στη µητέρα. 

∆ιαβάστε το κεφάλαιο 2 για πληροΕπιδράσεις στον       : 
άνθρωπο 
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8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Κινητικότητα               :    
 

τητα και 
µπορεί να µολύνει τα υπόγεια νερά.  

Εµµονή/ διάσπαση      :     
 

Άµεσα διασπάσιµο. Οξειδώνεται γρήγορα µε φωτοχηµικές 
αντιδράσεις στον αέρα. Ολοκληρωµένος χρόνος ηµίσειας ζωής 
1- < 10 ηµέρες. Περικλείει σηµαντικό κίνδυνο µείωσης του 
οξυγόνου στα υδάτινα συστήµατα. 

Βιοσυσσώρευση          :    
 

∆εν βιοσυσσωρεύεται σηµαντικά. 

Οξεία τοξικότητα-       : 
ψάρια 

Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 

Οξεία τοξικότητα-       : Ελαφρά τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 

ξεία τοξικότητα-       : 
φύκια 
Οξεία τοξικ

 
Μεταχείριση                : Πρακτικά µη τοξικό. 

 
 το προϊόν να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην 

υδρόβια ζωή.  

Επιπλέει στο νερό. Εξατµίζεται µέσα σε µια µέρα από τις 
επιφάνειες του νερού και του εδάφους. Προϊόν  που παραµένει 
στην επιφάνεια του εδάφους, εξατµίζεται σε µια µέρα. Αν το 
προϊόν µπει στο έδαφος θα έχει γρήγορη κινητικό

ασπόνδυλα 
Ο Πρακτικά µη τοξικό. 

ότητα-       : Πρακτικά µη τοξικό. 
βακτήρια

αποβλήτων  
Άλλες πληροφορίες     : Με την προοπτική µεγάλου ποσού απώλειας από το διάλυµα, 

είναι απίθανο

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                 :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 
Αλλιώς ελεγχόµενη καύση.  

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 
Αλλιώς ελεγχόµενη καύση. 

Απόρριψη                  : Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία. Μετά το στέγνωµα αερίστε σε 

Τοπική νοµοθεσία     : 

συσκευασιών  ασφαλές µέρος µακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα 
υπολείµµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μην 
τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν 
καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές βαρελιών ή 
αναµορφωτές µετάλλων. 
Οι διδόµενες πληροφορίες θεωρούνται κατάλληλες για ασφαλή 
απόρριψη. Πάντως αν η τοπική νοµοθεσία είναι αυστηρότερη, 
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αυτή πρέπει να εφαρµόζεται. 
 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Ετικέτα κατά ΕΕ/Αριθ : 203-625-9 
Όνοµα ετικέτας κατά  : 
ΕΕ     

ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 

Κατάταξη ΕΕ              : F XN 
Φράσεις κινδύνου       : 
ΕΕ      

R20 Επικίνδυνο µε εισπνοή. 
R11 Πολύ εύφλεκτο. 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε. 
S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
S29 Μην αδειάζετε σε οχετούς. 
S33 Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας στατικού 

 
ηλεκτρισµού. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 

    περιορισµοί
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. Έχει αναφερθεί βλάβη 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος και ενδεχοµένως ο θάνατος 
ως αποτέλεσµα κατάχρησης της αντοχής του ανθρώπου µετά 
από επανειληµµένες και παρατεταµένες εκθέσεις σε υψηλές 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  
 

 είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Αναφορά                    : Το περιεχόµενο και η δοµή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

συγκεντρώσεις ατµών.  
   Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να

 είναι σύµφωνο µε την Κοινοτική Οδηγία 93/112/EC της 10 
∆εκεµβρίου 1993 που ανανεώνει την Οδηγία 91/155/EEC. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙ ΟΥ
 
 

 
: ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ/ ΤΝΤ Α ΥΛΙΚ

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και           :      Η ουσία είναι τοξική αν εισπνευστεί, σε επαφή µε το δέρµα ή σε 

περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
Εισχωρεί εύκολα στο δέρµα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε 
περίπτωση τριβής, δόνησης, αν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες πηγές 
θερµότητας. Η εισπνοή ή η επαφή µε το δέρµα µικρών δόσεων 
της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στη βλεννώδη µεµβράνη και 
βήχα. Υψηλότερες δόσεις προκαλούν πονοκέφαλο, έλλειψη 
πείνας, ζάλη, αρρώστια, υπόταση και αδιαθεσία. Υπάρχει 
κίνδυνος συσσωρευµένων επιδράσεων. Μπορεί να ερεθίσει το 
δέρµα και η συνεχής και παρατεταµένη επαφή µπορεί να 
προκαλέσει έκζεµα και κίτρινο αποχρωµατισµό του δέρµατος. 
Είναι τοξική ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς και µπορεί 
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 

συµπτώµατα 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε 

νερ
Ανα

Ε ε το δέρµα   :  Σε 
νερό και σαπούνι για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρου ν 
την
φρο

Εισπνοή                    :  Σε κ
µετ
χορηγ
χορηγήστε Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 

αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
ό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
ζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο ζεστό παφή µ

χισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πρι
 επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
ντίδα.  
περίπτωση εισπνοής απνών από έκρηξη της ουσίας, 
αφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει το άτοµο, 
ήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί δύσπνοια 

 οξυγόνο. 

ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

α α
ακρύνετε το προσωπικό από το χώρο σε έναν πιο 

 ουσίας εκλύονται  
ς καπνός. Φοράτε 

πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή.  
Μέσα
 

 φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
ή νερό µε καταιονισµό. 

Μην έρχεστε αντιµέτωποι µε την φωτιά από εκρηκτικές ουσίες. 
Προσπαθήστε ν  αποµακρύνετε την φωτιά πό εκρηκτικά 
υλικά. Αποµ
ασφαλή (1 χλµ). Κατά την αποσύνθεσή της
τοξικά οξείδια του αζώτου, αιθάλη και µαύρο

 κατάσβεσης       : Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες

Ατοµική προσ

    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

:  

ποσότητας υλικού    

Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. Χρησιµοποιείτε 
και

µια. Καθαρίστε το 
 στεγανοποιηµένο, 
ε µε άφθονο νερό 

τα υπολείµµατα της ουσίας. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε πηγές 
ανάφλεξης.  

τασία      
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

αναπνευστική συσκευή, προστατευτικά γυαλιά  πλαστικά 
γάντια. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτά
υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετ

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. 
Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 

Αποθήκευση              :    

ρ  

ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας. Τα δοχεία, ακόµη 
και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
εκρηκτικούς ατµούς.  
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος π ος χρήση. Ενδείκνυται οι περιέκτες 
της ουσίας να είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο. 
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6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Αποφύγετε να δηµιουργείτε σκόνη της 
ουσ  δυνατόν. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά  δερµάτινα ή 
βαµβακερά γάντια.  

νδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό και αγώγιµες µπότες. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 

 

ίας, διατηρώντας την υγρή εάν είναι

Ε

αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η σκόνη και οι ατµοί της ουσίας προκαλούν δακρύρροια, πόνο 
κοκκίνισµα της µεµβράνης των βλεφάρων µε κίνδυνο βλάβης 
του κερατοειδούς χιτώνα. Επίσης, προκαλεί πονοκέφαλο, 
δύσπνοια, ίλιγγο, γαστρεντερική δυσλειτουργία, ανορεξία, 
εκροή σαλιών. Οι επιδράσεις από τη χρόνια δηλητηρίαση είναι 
αιµολυτική αναιµία, βλάβη στο συκώτι, προβλήµατα στο αίµα, 
τα οποία σταδιακά οδηγούν σε χρόνια αναιµία. Η βλάβη στο 
συκώτι µπορεί να οδηγήσει σε κύρωση του ύπατος. Προκαλεί 
δερµατική φλεγµονή, καταρράκτη (µατιού) και πολυνευρωτικές 
µεταβολές. Μπορεί να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία 
που χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, 
δύσπνοια, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
εξαιτίας την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), 

Καρκινογένεση          : Ούτε η ουσία ούτε τα συστατικά της δεν συγκαταλέγονται ως 
καρκινογόνα.  

 

Επιδράσεις άµεσης    : 
δηλητηρίασης 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Κίνδυνος για το         : 
περιβάλλον     
 υδρόβιους 

οργανισµούς. 

Το ΤΝΤ πρακτικά δεν διαλύεται στο νερό. Τα προϊόντα της 
θερµικής του διάσπασης αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. 
Σε µεγάλες συγκεντρώσεις δηλητηριάζει τους 
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9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος : 
 ύς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

ανονισµούς. Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν 
υπολείµµατα της ουσίας οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε 

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακο
κ

τους σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

 

α, 

Τοξική ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί 
 περιβάλλον. 

Φράσεις ασφάλειας  : 
ΕΕ      

έπει να απορριφθούν µε  
ασφαλή τρόπο. 

    S22/23 Μην αναπνέετε σκόνη και ατµούς της ουσίας. 
α. 

    S51/53 Χρησιµοποιείτε σε χώρο µε εξαερισµό, αποφύγετε 

, 
 

 
 

 
 

R2 Κίνδυνος έκρηξης από τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές
ανάφλεξης. 

 R23/24/25 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, επαφής µε το δέρµ
κατά την κατάποση. 
R33 Κίνδυνος συσσωρευµένων επιδράσεων. 
R51/53 
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
    S35 Η ουσία και ο περιέκτης θα πρ

    S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτι

την έκθεση. 
    S62 Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλείτε εµετό
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα
του περιέκτη. 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

τύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :  την εµπειρία και 
 από θέµατα υγείας, 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 

 

περιορισµοί    
Οι πληροφορίες του εν

     Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε

 
ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Ο
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         

µατα 
 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : ίναι 

ερεθιστική και διεισδυτική ουσία. 
Εισπνοή                     : Ερ πνοής. 
Κατάποση                  : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση          : Η ουσία είναι τοξική για τα νεφρά, το κεντρικό νευρικό 

ν αναπνευστική δίοδο. Η 
 να προκαλέσει βλάβη 

 

συµπτώ

Επικίνδυνη ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Ε

εθιστική ουσία, σε περίπτωση εισ

σύστηµα, τη καρδιά, το συκώτι και τη
συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί
σε ζωτικά όργανα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  µ ά

για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε α έσως τα µ τια µε άφθονο 
κρύο νερό 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   σίες. Τα προϊόντα 

 άνθρακα και 
αλογονοµένα συστατικά.   

Μέσα
 

την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
ς φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 

φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 

: Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρα
καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του

 κατάσβεσης       : Χρησιµοποιείστε γι
σε περίπτωση µικρή

α 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  

ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 

 

σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη.  

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

 εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 

τική συσκευή. Πλυθείτε 
 µέτρα για την 

στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 

Αποθήκευση              :    

 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την

χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευσ
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά

συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε σε απαγωγό.  
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, πηγές ανάφλεξης και 
θερµότητα. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής 

προστασίας 
Μάτια                         : Χρη  γυαλιά ή 

προστατευτικά  µάσκα. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

Ενδυµασία                  :  

Αναπνευστικό            : 

 

σιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά
 κυάλια ή προστατευτική

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 

σύστηµα  επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 εισό

ουσίας στον οργανισµό 
. 

ο ή φ
η  

 

Τρόποι δου της      : Επαφή µε το δέρµα, τα µάτια. Μέσω εισπνοής, κατάποσης

Τοξικές επιπτώσεις      : Η ουσία είναι τ ξικ  για το νε ρό, το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, το συκώτι, τ  καρδιά και την αναπνευστική δίοδο. Η 
ουσία είναι επικίνδυνη σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστική, διεισδυτική), σε περίπτωση εισπνοής και 
κατάποσης.  

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

τΤα προϊόντα διάσπασης ης ουσίας είναι περισσότερο τοξικά 
από την ίδια την ουσία. 

 
9  .  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

 
Προφυλάξεις              :      
 
Απόρριψη προϊόντος : 
 περιφερειακούς, ι  

 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους εθνικούς κα τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   
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  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 

ΕΕ      
S23 Μην εισπνέετε αέρια/ατµούς/ καπνούς. 
S36/37 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
γάντια. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας   : 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

      σίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
πιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

α ν  ν
το

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
ι πληροφορίες βαΣηµείωση                   : Ο

ε
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κ τά συνέπεια, δε µπορούν α 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας υ 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ  
 
 

Ο

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. ∆ιαβρωτική ουσία. Η επαφή µε 
τα µάτια µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, 

Εισπνοή
α  µ  

 στους πνεύµονες, αναισθησία και θάνατο. 
η     ουσίας µπορεί να 

χής έκθεση του 
δέρµατος µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα. Η συνεχής 
εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί ερεθισµό και βλάβη στους 

ακόµη και τύφλωση. 
Ερεθιστική και διαβρωτική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το ∆έρµα                         : 
δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει φλεγµονή. 
Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 
στους πνεύµονες. Σοβ ρή και µεγάλη έκθεση πορεί να 
προκαλέσει βλάβη

                     : 

Χρόνια έκθεσ       : Η συνεχής έκθεση των µατιών στη σκόνη της
προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. Η συνε

πνεύµονες.  
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :   

νε ιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αν

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 

καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

τεχνητή αναπνοή. Εάν 

Κατάποση                 : 
ό τ µ
χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 

αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο
ρό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανο
αζητήστε ιατρική φροντίδα. 

ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 
Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρ σωπο. Αν ο εµε ός προκληθεί αυθόρ ητα, κρατήστε 
το κεφάλι 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   σίες. Τα προϊόντα 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Όπως στις 
 ουσίες, η φωτιά είναι πιθανή σε 

σκόνη της ουσίας εξαπλώνεται στον 
αέρα και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν εκτεθεί σε πηγή 
ανάφλεξης. 

Μέσα κατάσβεσης       :
 

ς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 

: Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρα

περισσότερες οργανικές στερεές
υψηλές θερµοκρασίες. Η 

 Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιά

µε νεφελωτήρες (water fog). 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

:  
ς 

λης 
ποσότητας υλικού    

λα εργαλεία (φτυάρι σε µεγάλη 
κχυση) για να  µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα, µε ασφαλή 

σ

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Χρησιµοποιείστε τα κατάλληΑτοµική προστασία      

σε περίπτωση έκλυση
µικρής ή µεγά

έ
τρόπο, σε τεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας άφθονο νερό στη 
µολυσµένη περιοχή. Μην ρίχνετε νερό στους περιέκτες. Μην 
αγγίζετε την εκχυµένη ποσότητα. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές 
ανάφλεξης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς και ποτάµια. 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 

 µέτρα για την 
ν ηλεκτρική συνέχεια, 

συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. ∆ιατηρείτε την 
 

σύµβατα αντιδραστήρια, 

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους 

σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε τη

ουσία µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Μην ρίχνετε 
νερό στους περιέκτες. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν 
αδειάσει, µπορεί να περιέχουν επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε 
σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά από α
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όπως οξειδωτικές ουσίες, αλκάλια. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προ

Αποθήκευση              :    

ς χρήση. 
 

6.  ΜΜΕΤΡΑ ΑΤΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής 

προστασίας 
Μάτια                         : Χρη  γυαλιά ή 

προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

Ενδυµασία                  :  
αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 

εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστ

µα  
ν υπάρχει 
 συσκευή 

αναπνοής. 

σιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό 

ικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δε
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένησύστη

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚ Σ  Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Ειδικές επισηµάνσ
στις τοξικές επιπτώσε

εις   : 
ις 

της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η συνεχής 
και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει πληγές και 
αλλοίωση του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση ποσότητας της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και πόνο, ναυτία και εµετό. 
Μπορεί να επιδράσει στα νεφρά, στο αίµα, στη συµπεριφορά 
(σπασµούς, υπνηλία) και στην αναπνοή. Σε περίπτωση χρόνιας ή 
παρατεταµένης έκθεσης, µπορεί να εµφανιστούν πληγές στο 
στόµα, γαστρικός ερεθισµός, πυρετός, ναυτία, ρίγος, εµετός και 
αδυναµία.  
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8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
  

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Προφυλάξεις              :    
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 
Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  Κ ΙΑ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστική ουσία για τα µάτια, το αναπνευστικό 
σύστηµα και το δέρµα.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα µάτια µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S36/37/39 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και την κατά

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

λληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

  
 ς  
Σηµείωση                   :       εµπειρία και 

σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :   Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλου  όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι πολύ επιβλαβής σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα (διαβρωτική, ερεθιστική, διεισδυτική), τα µάτια 
(ερεθιστική, διαβρωτική) και κατά την κατάποση. Είναι 
λιγότερο επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής (διεισδυτική στους 
πνεύµονες). Η ουσία δεν είναι διαβρωτική για τους πνεύµονες.  
Η ουσία και κυρίως η οµίχλη της µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στους ιστούς, στη βλεννώδη µεµβράνη των µατιών, στο στόµα 
και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

Μάτια                         : ος χαρακτηρίζεται από 

µα                         : Η ουσία µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή και κάψιµο στο δέρµα. 
Η φλεγµονή χαρακτηρίζεται από ξηρότητα, σκάσιµο, φαγούρα, 

ισπνοή                     : της ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Τα συµπτώµατα είναι 

νοή. Σοβαρή έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. 

Χρόνια έκθεση          : Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το συκώτι, τα νεφρά, τη 

 στην

.  

µ
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, ο οποί
κοκκίνισµα, καταρροή και φαγούρα. 

∆έρ

κοκκίνισµα και περιστασιακά φουσκάλες.  
Η εισπνοή οµίχλης Ε

βήχας, πνίξιµο και δυσκολία στην αναπ

βλεννώδη µεµβράνη, την αναπνευστική οδό, το δέρµα και τα 
µάτια. Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση  οµίχλη της  
ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό στα µατιά και 
σοβαρό ερεθισµό στο δέρµα, στην αναπνευστική δίοδο µε 
εµφάνιση βρογχικών προβληµάτων

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

οντας τα βλέφαρα. 

οποίηση  

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείν
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και Επαφή µε το δέρµα   :  
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµ  του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
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φροντίδα.  
Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
πα τε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
θεί αυθόρµητα, κρατήστε 
, για να αποφευχθεί η 

ρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήσ

ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκλη
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 

ςαπό το στόµα. Αναζητήστε αµέσω  ιατρική φροντίδα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν ενέχει κίνδυνο έκρηξης 

παρουσία γυµνής φλόγας, σπινθήρων, δόνησης. Η ουσία αντιδρά 
µε τα περισσότερα µέταλλα και σχηµατίζεται εύφλεκτο αέριο 
υδρογόνο.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε ερίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, ρίξτε νερό για να διαλύσετε την 
ουσία και καθαρίστε ή απορροφήστε µε αδρανές υλικό και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Αν είναι δυνατόν, ουδετεροποιείστε την 
ουσία µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. Σε περίπτωση 
µεγάλης έκχυσης, προσπαθήστε να σταµατήσετε την έκχυση, 
χωρίς να κινδυνεύετε. Η ουσία είναι διαβρωτικό και 
δηλητηριώδες υγρό. Απορροφήστε την εκχυµένη ουσία µε ξηρό 
χώµα, άµµο ή µη εύφλεκτο υλικό. Μην ρίχνετε νερό στον 
περιέκτη. Μην αγγίζετε την εκχυµένη ουσία. Χρησιµοποιείστε 
σπρέι νερού για να µειώσετε τους ατµούς. Αποτρέψτε την 
εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς ή ποτάµια. 
Μπορείτε να ουδετεροποιήσετε την ουσία µε αραιό διάλυµα 
ανθρακικού νατρίου.    

 π

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 

 328



Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Σε περίπτωση µη επαρκούς 
εξαερισµού, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 

ρό στον περιέκτη. 
Η ουσία µπορεί να διαβρώσει µεταλλικές επιφάνειες. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
στήρια, όπως οξειδωτικά 

υλικά, οργανικές ουσίες, µέταλλα, αλκάλια και υγρασία.. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 

 

σχολαστικά µετά το χειρισµό. Μην ρίχνετε νε

και µακριά από ασύµβατα αντιδρα

ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   ι φερόµενες µε 

ον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

Εξοπλισµός ατοµικής 

Μάτια                         : ή 

∆έρµα                         : ά

Ενδυµασία                  :  

παραίτητο. 

σύστηµα  

 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται ο
τ

µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 
 

προστασίας 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γ ντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι α

Αναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τρόποι εισόδου της    : 
ουσίας στον  

Επαφή µε το δέρµα, τα µάτια. Μέσω εισπνοής. Απορροφάται 
από το δέρµα. 

Ειδικές επισηµάνσεις : 
στις τοξικές επιδράσεις  

∆έρµα
οργανισµό 

: ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό και 
κάψιµο στο δέρµα. 
Μάτια: ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό, 
επιπεφυκίτιδα, κάψιµο, προβλήµατα στον κερατοειδή χιτώνα.  
Εισπνοή: Το υλικό είναι εξαιρετικά καταστρεπτικό για τους 
ιστούς, τη βλεννώδη µεµβράνη και την αναπνευστική δίοδο. Η 
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εισπνοή ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στη 
µύτη, στο λάρυγγα, πόνο φλεγµονή, βήχα, φτέρνισµα, 
βραχνάδα, πόνο στο στήθος. Η εισπνοή µεγάλων 
συγκεντρώσεων της ουσίας µπορεί να προκαλέσει διαβρωτικό 
κάψιµο, νέκρωση των βρογχικών επιθηλίων, ρινοφαρυγγική 
διάτρηση. Η ουσία µπορεί να έχει επίδραση στο συκώτι.  
Κατάποση: Προκαλεί ερεθισµό, κάψιµο, έλκος, γαστρεντερικά 
προβλήµατα. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει ναυτία, εµετό, 
διάρροια, δίψα, δυσκολία στην κατάποση, εκροή σαλιών, 

 

πυρετό. Μπορεί να έχει επιδράσεις στην συµπεριφορά 
(υπερένταση), στο καρδιαγγειακό σύστηµα (ταχυπαλµία, 
χαµηλοί σφυγµοί), στην αναπνοή, στο ουροποιητικό σύστηµα. Η 
άµεση έκθεση µέσω εισπνοής ή κατάποσης µπορεί να 
προκαλέσει διάβρωση στην αδαµαντίνη των δοντιών.  

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα ς είναι λιγότερο τοξικά από 
την ίδια την ουσία. 

προϊόντα διάσπασης της ουσία

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
ροφυλάξεις              :    Π

 
  

Απόρριψη προϊόντος
 

φωνες µε 
µους και 

κανονισµούς.   

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

 : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµ
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νό

 
  10.  ΚΑΝ  ΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
Φράσεις ασφάλειας  

R34 Προκαλεί κάψιµο. 
R37 Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστηµα. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα της 
ουσίας). 

 : 
ΕΕ      
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11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

ς

Σηµείωση                   :      
ς από θέµατα υγείας, 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµε  σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντο
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
 
 

 ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

: Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Το υδροξείδιο του ασβεστίου προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στην 

ρίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.  
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

ει πληγή στο κερατοειδή και 

∆έρµα                         : ∆ιαβρωτικό στο δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κάψιµο 
και φουσκάλες και εξαρτάται από τη διάρκεια της επαφής.   

Κατάποση                   : σ  
ν είναι πόνος, διάρροια, τάση για εµετό και 

λιποθυµία. Ο έντονος πόνος και η πτώση της πίεσης του αίµατος 
µπ , διαφορετικά πιθανόν στη 
δηµιουργία τρύπας στον οισοφάγο. Ο οισοφάγος µπορεί να 
µικρύνει, βδοµάδες, µήνες ή και χρόνια µετά από την έκθεση, 

έντονο ερεθισµό στο 

 

ανθρώπινη υγεία αναπνευστική δίοδο και κάψιµο στο δέρµα και στα µάτια. Είναι 
επιβλαβές σε πε
 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτικό στα µάτια, µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό 
και πόνο. Ενδέχεται να προκαλέσ
τύφλωση.  

Προκαλεί γαστρικό ερεθισµό. Τα υµπτώµατα που µπορεί να 
εµφανιστού

ορεί να οδηγήσουν στο θάνατο

καθιστώντας δύσκολη την κατάποση. 
Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί Εισπνοή                      : 
αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, δυσκολία 
στην αναπνοή. Μπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα.  

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη επαφή της ουσίας µε το δέρµα 
µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό και δερµατίτιδα.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩ  Ν

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
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αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 

ρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-

µο έχει τάση προς 
ότι µπορεί να είναι 

επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
 µ  κίν υνος ποτέ

ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που πα

ιατρική φροντίδα. 

4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτο
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε δι

για να ην υπάρχει δ  αναρρόφησης. Μη δίνετε  σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 

θεωρείται 

Μέσα κατάσβεσης       : ε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 

 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. ∆εν 
επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.  

 
Σ
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙ
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
  

σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

ή . υ
µ
γίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 

 
 

Ατοµική προστασία      :

ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Η χυµένη ουσία µπορεί να διαλυθεί µε νερό και να 
ουδετεροποιηθεί µε οξύ όπως µε αραιωµένο οξικό οξύ, 
υδροχλωρικό  θειικό Απορροφήστε το ο δετεροποιηµένο 
καυστικό υπόλειµµα µε χώ α, πηλό ή άλλο απορροφητικό µέσο. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγ
που έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 
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5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 

ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια.. 

 

   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :    εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

ς θ

.
Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  κό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 

Να παρέχεται
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλεία είναι κοντά στη έση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο  
 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτι

χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  
Καρκινογένεση          : θ

 

∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
∆εν εωρείται καρκινογόνο. 

  8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος :  σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους
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διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µ , στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.              

άτια

R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S22 Μην αναπνέετε οµίχλη της ουσίας.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 

 
 

 

 

εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆Ε  
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

ανθρώπινη υγεία 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 
Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και φλεγµονές στα µάτια. Τα 

συµπτώµατα είναι κοκκίνισµα, εκροή δακρύων, φαγούρα.  
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα είναι φαγούρα, 

κοκκίνισµα και περιστασιακά εµφάνιση φουσκάλων.   
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής.  
Κατάποση                   :   
Χρόνια έκθεση           : Η χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει κάψιµο στο δέρµα και 

έλκος. Η υπερέκθεση µέσω εισπνοής µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. 

Κίνδυνοι για την         :     Πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό). Επικίνδυνο κατά την 
εισπνοή και την κατάποση. 
 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές . ∆εν υπάρχουν πληροφορίες 

ηξης σε περίπτωση στατικής 
εκκένωσης. Μην προσθέτετε νερό στον περιέκτη, διότι 
επιτυγχάνεται βίαιη εξώθερµη αντίδραση. Η ουσία είναι ισχυρά  

φλεξη σε αναγωγικές 
ουσίες.  

 πληροφορίες   : Η ουσία δεν είνα εύφλεκτη
σχετικά µε τον κίνδυνο έκρ

ι 

οξειδωτική και µπορεί να προκαλέσει ανά

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : ρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

  
ασφαλή τρόπο, σε 

, αν είναι δυνατόν 

Χ
(ενότητα 6). 
Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ου

Ατοµική προστασία      :
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

σία, µε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού 
οξέος. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης
σταµατήστε την έκχυση. Αποφύγετε την επαφή µε εύφλεκτα 
υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια, ρούχα). Μην αγγίζετε την εκλυόµενη 
ουσία. ∆ιατηρήστε την ουσία υγρή, ψεκάζοντας µε σπρέι νερού. 
Ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού οξέος.  

 
5.   ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε την 
ουσία µακριά από θερµότητα, πηγές ανάφλεξης, εύφλεκτα υλικά 
και ασύµβατα αντιδραστήρια όπως αναγωγικές ουσίες, 
οργανικές ουσίες, µέταλλα, οξέα.  

 

  

 

Αποθήκευση              :  Η ουσία είναι οξειδωτική και πρέπει να αποθηκεύεται σε 
ξεχωριστό, ασφαλές χώρο.  

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   αι εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε Να παρέχετ
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τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
κατ  ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών  είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Μάτια                         : 

∆έρµα                         : 

, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 

αληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε
 και τα ντους ασφαλείας

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασίαΕνδυµασία                  :  

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη 
µεµβράνη.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι περισσότερο 

 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R38 Ερεθιστική στο δέρµα. 
ΕΕ      R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
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11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :  

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

   
 

δ  

Σηµείωση                   :      

 περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι ιαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και
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∆Ε  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Ν
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
 
 

: ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΕΣ ΑΤΡΙΟ 

1.  ΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Π

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επ ς ή κατάποσης. Προκαλεί 
ερεθισµό στα µάτια και στην αναπνευστική δίοδο. Προκαλεί 
σοβαρή αλλά προσωρινή βλάβη στα µάτια. 

Εισπνοή                      : 

 
Κατάποση                   :  ναυτία και εµετό.  
Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

συνεχή ερεθισµό στα µάτια και στον λαιµό.  Άτοµα µε ήδη 
υπάρχοντα προβλή  αναπνευστικά και καρδιακά, είναι πιο 
ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας. 

 

ιβλαβές σε περίπτωση εισπνοή

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η επαφή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό και βλάβη, 
κυρίως σε µεγάλες συγκεντρώσεις. 

∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο 
(µύτη και λάρυγγα). Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
βήχα και πληγή στο λαιµό. 
Μπορεί να προκαλέσει

µατα

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστ τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σ περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, φέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτο , χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµ ό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 

ε 

ε 
µετα
µο

ετ
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3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι ύφλεκτη. Όταν θερµανθεί, απελευθερώνει 

ί να επιδεινώσει µια ήδη υπάρχουσα 
φωτιά. Οι περιέκτες της ουσίας µπορεί να υποστούν ρήξη από 
την σηµαντική αύξηση της πίεσης. Η ουσία δεν είναι εκρηκτική. 

λύ εκρηκτική ουσία. 
Σε περίπτωση φωτιάς, φοράτε πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό 
και αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης. 

ση της 
, για να 

ε
οξυγόνο, γεγονός που µπορε

Το άνυδρο υποχλωριώδες νάτριο είναι πο

Μέσα πυρόσβεσης       : Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για την κατάσβε
περιβάλλουσας φωτιάς. Ψεκάστε µε νερό τους περιέκτες
τους διατηρήσετε δροσερούς και για να διαλύσετε/ 
διασκορπίσετε τους ατµούς της ουσίας. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ

 
 

Γενικές πληροφορίες    : υτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  

µικρής ή µεγάλης 

ύνετε το προσωπικό. 

ένη ουσία, µε 

αλλοντικής µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση 
ς ια

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατε
(ενότητα 6). 
Αερίστε τον µολυσµένο χώρο. Αποµακρ

σε περίπτωση έκλυσης 

ποσότητας υλικού    

Απορροφήστε την εκλυόµενη υγρή ουσία χρησιµοποιώντας 
στεγνό χώµα, άµµο και µεταφέρετε την χυµ
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την 
αποφυγή περιβ
ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρου ή ποτάµ . 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός και             : 

   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

ος χρήση. Προστατέψτε τους περιέκτες από φυσική 

 

αποθήκευση και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος πρ
φθορά. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της 
ουσίας.   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
   Μέθοδοι προστασίας  : Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
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καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 

ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό
σύστηµα  

 υπάρχει 
 συσκευή 

αναπνοής. 

περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική 

∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  

            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η ουσία διερευνάται ως

 
 µεταλλαξιογόνος.  

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Αραιώστε µε νερό και ρίξτε στον υπόνοµο, εφόσον το 

 

 επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισµοί. ∆ιαφορετικά, αν δεν µπορείτε 
να ανακυκλώσετε την ουσία, την διαχειρίζεστε ως χηµικό 
απόβλητο. Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος και 
για τον προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών 
ιδιοτήτων του υλικού, έτσι ώστε να µπορέσει να προσδιορίσει 
τις κατάλληλες µεθόδους ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων, 
σύµφωνα µε τους εφαρµόσιµους κανονισµούς.  Οι τοπικοί νόµοι 
και κανονισµοί µπορεί να διαφέρουν από τους περιφερειακούς 
και εθνικούς. 

  9.  ΚΑΝ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕ

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ

, κατά την επαφή 
µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

R20/21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
      

R34 Προκαλεί κάψιµο. 
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
S1/2 ∆ιατηρείστε την ουσία ασφαλισµένη και µακριά από 
παιδιά. 

 342



S28 Μετά από την επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε 
άφθονο νερό και σαπούνι. 

45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα του 
S

περιέκτη). 
 
 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

    η γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 

πεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

Σηµείωση                   :  Οι πληροφορίες βασίζονται στ

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέ
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∆Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛ  
 
 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆

ΕΪΝΗ

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : Οι τοξικές του ιδιότητες δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

 να είναι επιβλαβής. Προκαλεί ερεθισµό 
τα µάτια, στο δέρµα και στην αναπνευστική οδό. Πιθανός 
κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, σύµφωνα µε εργαστηριακά 
πειράµατα σε ζώα. 
 

Μάτια                         : 
∆έρµα                         : στο δέρµα. Μπορεί να είναι 

Εισπνοή                      : είναι επιβλαβής και ενδέχεται να 
προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.  

Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό 
µαζί µε ναυτία, διάρροια και τάση για εµετό. Μπορεί να 
προκαλέσει πυρετό, αύξηση της πίεσης και άλλα αγγειακά 

Χρόνια έκθεση          : 

 

κίνδυνοι 
Η κατάποση πιθανόν
σ

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

Ενδέχεται να προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 
επιβλαβές αν απορροφηθεί από το δέρµα. 
Η εισπνοή µπορεί να 

προβλήµατα.  
Πιθανός κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, βάση των 
εργαστηριακών πειραµάτων σε ζώα. 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

τ

Επαφή µε το δέρµα   :  το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 

Εισπνοή                    :  
το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 

παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέ

Κατάποση                 : Μην δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 

Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ια ρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και τα υποδήµατα. Εάν ο 
ερεθισµός είναι επίµονος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει 

σως ιατρική φροντίδα. 
 προκαλείτε εµετό, εκτός εάν 

τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
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ιατρική φροντίδα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒ ΣΗΣ Ε  

 
Γενικές πληροφορίες   :  

 να 
ιτίας της 

θερµικής διάσπασης της ουσίας.  
Μέσα κατάσβεσης       : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό, 

κατάλληλο αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 
 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Ενδέχεται
αναπτυχθούν ερεθιστικά και πολύ τοξικά αέρια εξα

 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : 

Ατοµική προστασία      :  
σε η έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

µένο, 
 το χώρο.  

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 
Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σε στεγανοποιη
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε περίπτωσ

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

οποιείτε µόνο κάτω από απαγωγό αερίων. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το 

 επαναχρησιµοποίηση 
του.   

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

 

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή 
κατάποση του. Χρησιµ

µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν την

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

6.  ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚ

 
Μέθοδοι προστασίας :   

 
ντά στη θέση του 

Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κο
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σταθµού εργασίας. 
 Εξοπλισµός ατοµικής 

προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 

∆έρµα                         . 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. 

ε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
ισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 

 

προστατευτικά κυάλια. 
: Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτ
επαρκής εξαερ
αναπνοής. 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Πιθανόν να είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφω
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

νες µε 

 
  9.  ΚΑΝΟΝ ΟΥΣΙΑ ΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

XΝ 
R22 Επιβλαβές στην κατάποση. 
R40 Περιορισµένα στοιχεία καρκινογένεσης. 
S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο ρουχισµό και γάντια. Φράσεις ασφάλειας   : 

 

ΕΕ      S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Ση είωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

µ
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 

 
 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 

ις και         
συµπτώµατα 

      : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
 : πορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό στο δέρµα.  

             : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο.  
π σ ό

Χρόνια έκθεση           :  δέρµα µπορεί να 

 

ανθρώπινη υγεία 
Επιδράσε

αναπνευστική δίοδο. 
 

Μάτια                   
∆έρµα                        
Εισπνοή         

Μ

Κατάποση                   : Μπορεί να ροκαλέ ει γαστρικό ερεθισµ . Τα συµπτώµατα 
είναι ναυτία, εµετός και διάρροια. 
Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή µε το
προκαλέσει δερµατίτιδα.  

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  

λ  βλέφαρα

Επαφή µε το δέρµα   :  
ι 

 ο ερεθισµός είναι επίµονος. 
Εισπνοή                    :  έρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
οξυγόνο. Αναζητήστε 

αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 

γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά του άχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα . 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα κα παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που
Εάν εισπνευστεί, µεταφ

παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
 Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Κατά τη θερµική αποσύνθεση ή 

καύση της ουσίας, µπορεί να εκλυθούν ερεθιστικά και τοξικά 
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αέρια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε πάντα 
αναπνευστική συσκευή και κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισµό.  

  

 

Μέσα κατάσβεσης  : Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία ή κατάλληλο αφρό. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρη προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  

µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 

 ετικέτα στον περιέκτη. Αποφύγετε 
ιασπορά της, σε 

 

σιµοποιείστε το κατάλληλο 

σε περίπτωση έκλυσης εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη
τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας και την δ
περίπτωση που ρίξετε νερό. Αερίστε το χώρο.  

5 ΚΕΥΣΗ .  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ

 
Χειρισµός                   
   

. Μην 
ποφύγετε 

την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αερίστε τον χώρο. 
Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

ητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

:      Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της ουσίας
δηµιουργείτε και µην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Α

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµ

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

∆έρµα                         : 

Ενδυµασία                  :  
Αναπνευστικό            : 

σταθµού εργασίας. 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 
τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
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σύστηµα  µ

 

επαρκής εξαερισµός, χρησι οποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
  ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες

 
πληροφορίες. 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  Κ Α ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙ

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     θέσιµες σε 

   

. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 

Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

 
Σηµείωση                   :   

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι δια
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος
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∆Ε

Υ

 

ΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ : ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

καλεί σοβαρό ερεθισµό και κάψιµο µε 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η κατάποση και η εισπνοή είναι επιβλαβής.  

Επιδράσεις και         
συ πτώµατα 

 

τα µάτια, πόνο, 
κοκκινίλες, θολή όραση και σε περίπτωση µεγαλύτερης έκθεσης 
είναι ικανό να δηµιουργήσει µόνιµη βλάβη. 

µ ο
                     : Η εισπνοή δεν επιφέρει ιδιαίτερο κίνδυνο εκτός εάν η ουσία έχει 

Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει πληγή στον λάρυγγα, 
αφύσικο και υπερβολικό πόνο, ναυτία και σοβαρό κάψιµο του 
στόµατος, του λάρυγγα και του στοµαχιού. Μεγαλύτερη έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει αιφνίδια ταραχή, κυκλοφοριακή 
κατάπτωση, ακόµη και τον θάνατο. 

Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 

∆ιαβρωτική ουσία. Προ
οτιδήποτε έρθει σε επαφή. 

µ
Μάτια                         : ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό σ

∆έρµα                        : Είναι διαβρωτική ουσία. Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να 
προκαλέσει πόνο, κοκκίνισ α και σοβαρό κάψιµ .  

Εισπνοή
θερµανθεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Η εισπνοή ατµών ή σκόνης 
της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στη µύτη, στο λάρυγγα, και στην 
αναπνευστική οδό. Μεγάλη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
χηµική πνευµονίτιδα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

Επαφή µε το δέρµα   :  
λεπτά  τ

µατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 

Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15  και αφαιρέσ ε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδή
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παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµ ό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο.  µεγάλες ποσότητες νερού ή 

 σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 

αµέσως ιατρική φροντίδα. 
ετ
Χορηγήστε

γάλατος. Μη δίνετε ποτέ

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Φωτιά                        : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Η 

όνο.  
: εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο έκρηξης. 

εσης    : Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 
ιέκτες δροσερούς, 

Ειδικές πληροφορίες : 
 

κή 

 

επαφή µε τα περισσότερα µέταλλα σχηµατίζει εύφλεκτο και 
εκρηκτικό αέριο υδρογ

Έκρηξη                      
Μέσα πυρόσβ

∆

περιβάλλουσας φωτιάς. ∆ιατηρείτε τους περ
ψεκάζοντας µε σπρέι νερού.  
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστι
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙ ΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Α ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ
 

 
Γενικές πληροφορίες    :  προστατευτικό εξοπλισµό 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Ουδετεροποιήστε την χυµένη ουσία προσθέτοντας αλκάλια 
πειτα απορροφήστε την 

χυµένη ουσία µε ένα αδρανές υλικό (βερµικουλίτης-ορυκτό, 
χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην χρησιµοποιείτε 
εύφλεκτα υλικά. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό 
από τη µολυσµένη περιοχή. Μην χύνετε το φωσφορικό οξύ στον 
νεροχύτη. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε την ουσία. 

 

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο
(ενότητα 6). 

(ανθρακικό νάτριο, ασβέστιο) και έ

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
    

κ ε

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή ατάποση του. Πλυθείτ  σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Κενοί περιέκτες 
είναι επικίνδυνοι, διότι µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της 
ουσίας (σε σκόνη ή σε υγρή µορφή). Μην πλένετε τους 
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περιέκτες για να τους επαναχρησιµοποιήσετε για άλλο σκοπό. 
Για την αραίωση της ουσίας, το οξύ θα πρέπει πάντα να 
προστίθεται αργά στο νερό και σε µικρές ποσότητες. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε ζεστό νερό και ποτέ µην προσθέτετε απευθείας 
νερ εγάλα και επικίνδυνα ποσά 
θερµ

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

κτες από 
 για την 

 

ό στο οξύ, διότι εκλύονται µ
ότητας.. 

και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας, 
απευθείας έκθεση στον ήλιο. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
Η ουσία είναι διαβρωτική. Μην αποθηκεύετε σε περιέκτες από 
χάλυβα εύκολα επεξεργάσιµο, παρά µόνο σε περιέ
ανοξείδωτο χάλυβα, που χρησιµοποιούνται ειδικά
αποθήκευση του φωσφορικού οξέως.   

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Μέθοδοι προστασίας :  Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 

προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 

υχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό που 
περιλαµβάνει µπότες, γάντια, εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο 
είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 

∆έρµα                         : 
Ρο

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιερευνάται ως µεταλλαξιγ

 
όνο. 

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόντα διάσπασης     : ταν διοχετεύετε η ουσία στο έδαφος, διηθείται από το νερό του 

εδάφους. Όταν διοχετεύεται η ουσία στο νερό, η οξύτητα της 
Ό

 352



σταδιακά µειώνετ  από την σκληρότητα του νερού ξαιτίας ν 
ανόργανων στοιχείων.  

αι  ε τω

: 
 

Τοξικότητα προϊόντων  ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
    Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 

προϊόν ή τα δοχεία του. 
                   :    

απορριµµάτων     
Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

εθόδους σύµφωνες µε 

 

Προφυλάξεις                :
 
Εναπόθεση

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µ
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

ε το δέρµα και σε 
περίπτωση εισπνοής. 
R34 Προκαλεί κάψιµο. 

Ε      ά γυαλιά/ µάσκα. 

ση επαφής µε τα µάτια, πλυθείτε µε άφθονο νερό 
και ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

R21/22 Επιβλαβές κατά την επαφή µ

Φράσεις ασφάλειας   : 
Ε

S36/37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και προστατευτικ
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτω

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι ει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Ση είωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
τος από θέµατα υγείας, 
υνέπεια, δεν µπορούν να 

 
 
 
 
 
 

 πληροφορίες του εντύπου πρέπ

µ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόν
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά σ
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ 

 

Ο
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Υγροσκοπική ουσία (απορροφά υγρασία από την ατµόσφαιρα). 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα, στην 
αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια . 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. ∆εν παρουσιάζεται 

υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη βιοµηχανία.  
Εισπνοή                      : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 

∆εν παρουσιάζεται  κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας 
στη βιοµηχανία.  

Κατάποση                  : Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό. ∆εν 
παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη 
βιοµηχανία.  

Χρόνια έκθεση           : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

υψηλός

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
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αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Ο οδύναµη αναπνευστική 

Μ
 

ι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτ
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση.  

έσα κατάσβεσης       : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Χρησιµοποιήστε τα απαραίτητα 
µέτρα για την κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικ

Α
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσό

ικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµέ ληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 

σ

ές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

τοµική προστασία      :  Καθαρίστε το υλ
νο, κατάλ

τητας υλικού    χώρο. Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Μην 
διοχετεύετε την ουσία την ατµόσφαιρα.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
ειρισµός                   :      Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 

µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Χ
   

ας. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό.  
Αποθ περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 

Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Αποφύγετε την δηµιουργία 
σκόνης της ουσί

ε τον ήκευση               :    ∆ιατηρείτ
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθο α διατηρούνται οι φερόµενες µε 

ε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 

Εξοπ
προστασίας 
Μάτια                         : Χρη οστατευτικά γυαλιά ή 

δοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε ν
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτ
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

λισµός ατοµικής  

σιµοποιήστε κατάλληλα πρ
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προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
∆έρµ

Εν
στο αυτό και που π ει µπότες, γάντι

Α
σύστ

ρχει 

α                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

δυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
υλικό εριλαµβάν α, 

εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
ναπνευστικό            : Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπά

ηµα  επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Το υλικό δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
οφυλάξεις              :      Αναφερθείτε στοΠρ

 
 κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 

Απ
 εριφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 

προϊόν ή τα δοχεία του. 
όρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

τους π
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟ Ν ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Υ ∆ΙΕΠΟΥ

 
Φ
ΕΕ
ράσεις ασφάλειας   : 
      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα/ µάτια.. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσ
πε
∆ι
 

σε 
όλους όσους χε ν ουσία. 

Σηµείωση     ειρία και 

 µπορούν να 

ς. 
 

εις και                : 
ριορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

ανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες 
ιρίζονται τη

              :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπ
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντο
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 1179/80 
Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές 
βιν

1) Τας διατάξεις του άρθρου 2 το 5/79 «περί κυρώσεως της Συνθήκης 
Προσχωρήσεως της  και την 
Ευ µικής Ενεργείας, ως και την συµφωνίας «περί 
πρ

 τον άνευ χαρτοφυλακίου Υπουργόν Γεώργιον Κοντογεώργην» (Β 
47

αποφασίζοµεν:

µβουλίου «περί προσεγγίσεως των 
νο Κρατών-Μελών περί της 
πρ ται εις το µονοµερές 
βιν µένων οι οποίοι:  

2. Η προστασία αύτη περιλαµβάνει: 
α) τεχνικά προληπτικά µέτ

ένων περί των κινδύνων εις τους οποίους 
εκτίθενται και περί των ληπτέων προφυ .  

στ) τήρησιν µητρώου των εργαζοµένων εις το οποίον εµφαίνεται η φύσις και η 
διά

υλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78).  
(ΦΕΚ 302/A/30-12-80)  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντες υπ όψει:  
υ Νόµου 94

Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονοµικήν Κοινότητα
ρωπαϊκήν Κοινότητα Ατο
οσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος».  
2) Την υπ αριθ. 1806/12.5.1980 απόφασιν του Πρωθυπουργού «περί αναθέσεως 

αρµοδιοτήτων εις
9/14.5.1980).  
3) Την υπ αριθ. 1339/1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει 

του Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων µετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
του Υπουργού Εργασίας,   

Άρθρον 1  
Σκοπός-Πεδίον εφαρµογής-Περιεχόµενον προστασίας  

1. Αι διατάξεις του παρόντος Π.∆. προσαρµογής προς το περιεχόµενον των διατάξεων 
της υπ αριθ. 78/610 Οδηγίας ΕΟΚ του Συ

µοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
οστασίας της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι εκτίθεν
υλοχλωρίδιον», έχουν ως σκοπόν την προστασίαν των εργαζο
α) απασχολούνται εις τας επιχειρήσεις εις τας οποίας το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον 

παρασκευάζεται, ανακτάται, αποθηκεύεται, µεταγγίζεται, µεταφέρεται ή χρησιµοποιείται 
καθ οιονδήποτε τρόπον και/ή εις τας οποίας το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον 
µετασχηµατίζεται εις πολυµερή του βινυλοχλωριδίου, και  

β) εκτίθενται εις την επίδρασιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις ένα τόπον 
εργασίας.  

 
ρα,  

β) καθιέρωσιν οριακών τιµών διά την συγκέντρωσιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου 
εις την ατµόσφαιραν του τόπου εργασίας.  

γ) προσδιορισµόν µεθόδων µετρήσεως και καθορισµόν όρων ελέγχου της 
συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις την ατµόσφαιραν του τόπου 
εργασίας.  

δ) εάν είναι αναγκαίον µέτρα ατοµικής προσταστίας,  
ε) επαρκή πληροφόρησιν των εργαζοµ

λακτικών µέτρων

ρκεια της απασχολήσεώς των και η εκ ταύτης έκθεσίς των.  
ζ) διατάξεις αναφορικώς προς την ιατρικήν επίβλεψιν.  

Άρθρον 2  
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί  

∆ιά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Π.∆. νοούνται ως:  
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α) όπος εργασίας: ωρισµένον, προσ  τµήµα της επιχειρήσεως, δυνάµενον 
να περιλαµβάνη µίαν ή περισσο ς. Χαρακτηριστικόν του τόπου 
ερ

η συγκέντρωσις µονοµερούς 
βιν

στάσεων µετρηθείσαι συγκεντρώσεις και η χρονική 
διά

Ενδεικτικώς και διά πρακτικούς λόγ ται εις το παράρτηµα Ι του παρόντος, 
διά την επισήµανσιν του ς οριακής τιµής µακράς 
δια

συναγερµού, µετρηθείσαι τιµαί συγκεντρώσεως δεν λαµβάνονται υπ όψιν διά τον 
υπ

οµένων, οι οποίοι αναφέρονται εις το 
άρ

σ

1. Ο εργοδότης υποχρεούται ν ν συγκέντρωσιν του µονοµερούς 
βινυλοχλωριδίου εις την ατµόσφ γασίας, των επιχειρήσεων των 
αν

αθορίζεται, διά τας ως άνω 
επ

ν ορίζεται ετησία 
πε ν

1. Ο έλεγχος της συγκεντρώσεως τ ύς βινυλοχλωριδίου εις τους τόπους 
εργασίας, δύναται να πραγµ ν µεθόδων.  
Η µ σ

διοριζόµενον
τέρας θέσεις εργασία

γασίας είναι ότι έκαστος εργαζόµενος εις το πλαίσιον της δραστηριότητος ή των 
δραστηριοτήτων του παραµένει εκεί κατά το µάλλον ή ήττον µακροχρονίως εις 
διαφόρους θέσεις εργασίας, η
διάρκεια της παραµονής του εις αυτάς δεν δύναται να προσδιορισθή µετά ακριβείας και η 
περαιτέρω υποδιαίρεσις του τόπου τούτου εις µικρότερα τµήµατα δεν είναι δυνατή.  

β) Τεχνική Οριακή Τιµή Μακράς ∆ιαρκείας: η τιµή την οποίαν δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνη η ως προς τον χρόνον ολοκληρωθείσα µέσ

υλοχλωρίου εις την ατµόσφαιραν του τόπου εργασίας. Ως χρόνος αναφοράς 
λαµβάνεται εν έτος, ενώ λαµβάνονται υπ όψιν µόνον, αι κατά την διάρκειαν των 
περιόδων λειτουργίας των εγκατα

ρκεια των περιόδων τούτων.  
ους παρατίθε

κινδύνου υπερβάσεως της τεχνική
ρκείας, πίναξ, ο οποίος αναφέρει τας εκ των στατιστικών λαµβανόµενας διά βραχέα 

χρονικά διαστήµατα αντιστοίχους οριακάς τιµάς.  
Αι κατά την διάρκειαν των εν άρθρω 6 του παρόντος προβλεποµένων χρόνων 

ολογισµόν της µέσης συγκεντρώσεως.  
γ) Αρµόδιος ιατρός: ο υποχρεωτικώς υπό του εργοδότου προσλαµβανόµενος ιατρός, ο 

υπεύθυνος διά την ιατρικήν επίβλεψιν των εργαζ
θρον 1 παρ. 1 του παρόντος.  
δ) Εκπρόσωπος των εργαζοµένων: ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, 

οριζόµενος.  
Άρθρον 3  

Ελαχιστοποίησις υγκεντρώσεως µονοµερούς βινυλοχλωριδίου  
Τεχνική Οριακή Τιµή Μακράς ∆ιαρκείας  

α ελέγχη τη
αιραν εκάστου τόπου ερ

αφεροµένων εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος και οφείλει να λαµβάνη εν γένει 
µέτρα, τα οποία να τείνουν εις την µείωσιν των συγκεντρώσεων εις τας κατά το δυνατόν 
χαµηλοτέρας τιµάς.  

2. Η Τεχνική Οριακή Τιµή µακράς ∆ιαρκείας κ
ιχειρήσεις, εις τρία µέρη ανά εκατοµµύριον (3 p.p.m.).  
∆ιά τας υφισταµένας εγκαταστάσεις των εν λόγω επιχειρήσεω
ρίοδος προσαρµογής διά την συµµόρφωσιν ως προς τη  Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν 

Μακράς ∆ιαρκείας των 3 p.p.m. ανερχόµενη από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.  
Άρθρον 4  

Μέθοδοι ελέγχου συγκεντρώσεως µονοµερούς βινυλοχλωριδίου  
ου µονοµερο

ατοποιήται διά συνεχών ή ασυνεχώ
µέθοδος των µονίµως και τακτικώς επαναλαµβανο ένων ασυνεχών µετρή εων 

θεωρείται ως συνεχής µέθοδος.  
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2. Εις κλειστάς εγκαταστάσεις πολυµερισµού του µονοµερούςβινυλοχλωριδίου είναι 
υποχρεωτική η εφαρµογή µιας των συνεχών µεθόδων µετρήσεως ή της εν εδαφίω β της 
παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφεροµένης.  

3. ίαι 
αναφέρονται εις περίοδον ενός  έχει σηµειωθή υπέρβασις της 
Τεχνικής Οριακής Τιµής ∆ιαρκείας, εφ όσον η µέση αριθµητική τιµή δεν υπερβαίνει την 
τιµήν ταύτην.  

4. ∆ι’ ασυνεχείς µετρήσεις το πλήθος των µετρηθεισών τιµών πρέπει να είναι 
τοι

αγµατική µέση ετησία τιµή δεν υπερβαίνει την Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν 
Μα

σ

 
εκ ς αντιπροσωπεύουσα 
εν τω συνόλω της ην συγκέντρωσιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου.  

7. Τα όργανα µετρήσεως βαθµονοµούνται εις τακτικά διαστήµατα και οσάκις 
παρίσταται ανάγκη, κατά τας οδηγίας και υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής των.  

∆ιά την βαθµονόµησιν πρέπει να επιλέγωνται κατάλληλοι µέθοδοι, βασιζόµενοι επί 
των πλέον προσφάτων τεχνικών γνώσεων.  

Άρθρον 5  
Επιλογή σηµείων µετρήσεων  

1. Τα σηµεία µετρήσεως της συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις 
την ατµόσφαιραν ενός τόπου εργασίας διά τον έλεγχον της τηρήσεως της Τεχνικής 
Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκείας επιλέγονται κατά τρόπον ώστε ο µέσος όρος των 
λαµβανοµένων αποτελεσµάτων να είναι αντιπροσωπευτικός του επιπέδου εκθέσεως των 
εργαζοµένων εις τον τόπον αυτόν.  

2. Αναλόγως της εκτάσεως του τόπου εργασίας ορίζονται εντός αυτού εν η 
περισσότερα σηµεία µετρήσεως (δειγµατοληψίας).  

Εάν  περισσό άνετ
αντιπροσωπευτική τιµ ος όρο  
σχε τα διάφορα σηµεία

Εάν τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα δεν είναι αντιπροσωπευτικά της συγκεντρώσεως 
του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις τον τόπον εργασίας, εκλέγεται ον 

ς, διά τον έλεγχον της τηρήσεως της Τεχνικής Οριακής Τιµής ακράς 
, η θέσις εις την οποίαν ο εργα ενος εκτίθεται εις την υψηλοτέ µέσην 

ώσεως εις τον τόπον εργασί  
φώνως προς το παρόν άρθρο µατοποιούµεναι µετρήσεις αι να 

νται υπό µετρήσεων, πραγ οποιουµένων δι ατοµικών ευών 
δειγµατοληψίας, ήτοι συσκευών τας οποίας οι εκτιθέµενοι εργαζόµενοι φέρουν επ 

 ∆ιά συνεχείς ή µονίµως και τακτικώς επαναλαµβανοµένας µετρήσεις, αι οπο
έτους θεωρείται ότι δεν

ούτον ώστε, λαµβανοµένων υπ όψιν των σχετικών υποθέσεων του παραρτήµατος Ι 
του παρόντος να είναι δυνατόν να εκτιµηθή µετά στατιστικής βεβαιότητος τουλάχιστον, 
95%, ότι η πρ

κράς ∆ιαρκείας.
5. Άπαντα τα συστήµατα µετρήσεως, τα οποία προσδιορίζουν κατά τρόπον ακριβή εξ 

αναλυτικής απόψεως, τουλάχιστον το εν τρίτον της υγκεντρώσεως της Τεχνικής 
Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκείας, θεωρούνται κατάλληλα.  

6. Εφ όσον χρησιµοποιούνται, διά µετρήσεις µονοµερούς βινυλοχλωριδίου µη
λεκτικά συστήµατα µετρήσεως, η µετρηθείσα τιµή ερµηνεύεται ω

 ορίζωνται

τικών προς 

τερα του ενός σηµεία µετρήσεως λαµβ
ή διά το σύνολον του τόπου εργασίας ο µέσ

 µετρήσεως.  

αι, κατ αρχήν, ως 
ς των τιµών των

 ως σηµεί
µετρήσεω  Μ
∆ιαρκείας ζόµ ραν 
τιµήν συγκεντρ ας. 

3. Αι, συµ ν, πραγ δύνατ
συµπληρού µατ συσκ

αυτών, διά να διαπιστώνεται εάν τα επιλεγέντα σηµεία µετρήσεως είναι κατάλληλα και 
διά να συλλέγεται πάσα ετέρα χρήσιµος πληροφορία προς τον σκοπόν της τεχνικής 
προλήψεως και της ιατρικής επιβλέψεως.  
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4. Αι θέσεις των σηµείων µετρ  συνεργασία, υπό του αρµοδίου 
ιατρού

Εις περίπτωσιν διαφωνίας,  τούτων ορίζονται υπό των 
αρ  

ων σηµείων µετρήσεως και της αντιπροσωπευτικότητος των λαµβανοµένων 
αποτελεσµάτων, διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  

Άρθρον 6  
Συστήµατα και Οριακαί Τιµαί Συναγερµού  

Ο εργοδότης υποχρεούται:  
α) Να διατηρή εν λειτουργία σύστηµα ανιχνεύσεως πιθανών ανωµάλων αυξήσεων της 

συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις τας θέσεις όπου είναι δυνατόν να 
παρουσιασθούν.  

β) Να λαµβάνη, άνευ καθυστερήσεως, εις τας περιπτώσεις αυτών των αυξήσεων, τα 
κα ρα - διά του προσωπικού λειτουργίας του αντιστοίχου τόπου 
εργασίας, του προσωπικού συντηρήσεως ή και δι άλλων τρόπων και µεθόδων- διά τον 
προσδιορισµόν και την εξουδετέρωσιν των αιτίων των. 

γ) Να σηµαίνη συναγερµόν, δι ηχητικών και φωτεινών σηµάτων, εις τας περιπτώσεις 
κατά τας οποίας η µέση συγκέντρωσις του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις την 
ατµόσφαιραν ενός τόπου εργασίας και εις εν σηµείον µετρήσεως υπερβαίνει τας κάτωθι 
κατ ανώτατον όριον Οριακάς Τιµάς Συναγερµού:  

15 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός µιας ώρας.  
20 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός 20 της ώρας.  
30 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός 2 της ώρας.  
δ) Να µεριµνά, εις τας περιπτώσεις της παραγρ. γ, και πέραν της λήψεως των µέτρων 

της παραγρ. β, διά την άµεσον χρησιµοποίησιν υπό των εργαζοµένων των µέσων 
ατοµικής προστασίας, διά των οποίων έχουν εφοδιασθή, κατά τας διατάξεις του άρθρου 
7 του παρόντος, µέχρις ότου διαπιστωθή, διά µετρήσεων ότι η συγκέντρωσις του 
µονοµερούς βινυλοχλωριδίου έχει περιορισθεί εντός των, κατά τα δεδοµένα του 
παραρτήµατος Ι του παρόντος, οριακών τιµών.  

Άρθρον 7  
Μέσα ατοµικής προστασίας  

Εις περιπτώσεις ωρισµένων εργασιών, όπως καθαρισµού αυτοκλείστων, συντηρήσεως 
και επισκευών, διά τας οποίας δεν είναι εγγυηµένη διά λειτουργικών µεθόδων και 
µέτρων εξαερισµού, η εξασφάλισις τιµών συγκεντρώσεως κατωτέρων των οριακών, ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρέχη τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας, όπως 
προσωπίδας κανίστρου (ειδικά φίλτρα), προσωπίδας παροχής καθαρού αέρος, 
αυτονόµους αναπνευστικάς συσκευάς, ειδικά χειρόκτια και έτερα συναφή, τα οποία οι 
εργαζόµενοι οφείλουν να χρησιµοποιούν.  

Άρθρον 8  
Πληροφόρησις εργαζοµένων  

Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορή τους εργαζοµένους τους αναφεροµένους εις το 
άρθρον 1 παραγρ. Ι του παρόντος περί των κινδύνων τους οποίους παρουσιάζει το 
µονοµελές βινυλοχλωρίδιον διά την υγείαν των και περί των ληπτέων προφυλαξεων, 
κατά την πρόσληψιν ή προ της αναλήψεως των καθηκόντων των και εν συνεχεία άπαξ 
του εξαµήνου ή εάν διαρκούντος του εξαµήνου τούτου, προκύψη έκτακτος περίπτωσις.  

ήσεως ορίζονται, εν
, του εκπροσώπου των εργαζοµένων και εκπροσώπου του εργοδότου.  

αι θέσεις των σηµείων
µοδίων οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας. 
Κατά την αυτήν διαδικασίαν γίνεται και η διαπίστωσις της καταλληλότητος των 

επιλεγέντ

τάλληλα τεχνικά µέτ
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µένων εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος, εις το οποίον καταχωρίζονται 
στοιχεία σχετικά προς την φύσιν και την διάρκειαν της απασχολήσεως τούτων ως και η 
επ  δύναται να εκτιµηθή εκ των ανωτέρω 
στ εντρώσεως εις τους τόπους εργασίας.  

2. Έκαστος των εργαζοµένων δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαµβάνη γνώσιν των 
κα ρούν..  

των πραγµατοποιηθεισών 
µετρήσεων εις τους τόπους εργασίας και να θέτη ταύτ  διάθεσιν του εκπροσώπου 
τω

Ιατρική επίβλεψις εργαζοµένων  

 ή προ τ όσον και εν συνεχεία. 
 
Οι, εις τα πλαίσια ολογικοί έλεγχοι των 

άκρων χειρών πραγµατ  εξετάσεις άπαξ ή δις 
του έτο

2. Π ν προηγουµένην παράγραφον, ο αρµόδιος ιατρός 
δύναται  διάφορον συχνότητα διά µέρος ή το 
σύνολ οµένων εις το Π ντος.  

3. ρείται, ευθύνη ερίµνη του 
ρµοδίου ιατρού, ιατρικός φάκελος, περιέχων άπαντα τα στοιχεία των εις τας 
παραγράφους 2 και 2 του παρόντος άρθρου αναφεροµένων εξετάσεων και ελέγχων.  

Aρθρον 11  
∆ιατήρησις στοιχείων  

1. Το «ειδικόν µητρώον» και οι ιατρικοί φάκελοι, περί των οποίων τα άρθρα 0 και 10 
ου παρόντος, διατηρούνται ευθύνη και µερίµνη του εργοδότου, το ολιγώτερον επί µίαν 
ριακονταετίαν, αρχοµένην από της ενάρξεως της απασχολήσεως των εργαζοµένων των 
ναφεροµένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος.  

2. ∆ιά τους ήδη εργαζοµένους κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, η περίοδος της 
ριακονταετίας άρχεται υπολογιζοµένη από της ηµεροµηνίας ταύτης.  

3. Μετά την εκπνοήν της ανωτέρω προθεσµίας ή εις περιπτώσεις διακοπής 
ειτουργίας της επιχειρήσεως τα κατά τα ανωτέρω µητρώα και ιατρικοί φάκελοι 
ποστέλλονται, µερίµνη του εργοδότου, εις το Υπουργείον Εργασίας -Κέντρο Υγιεινής 
αι Ασφαλείας της Εργασίας , επί σκοπώ επιστηµονικής µελέτης και ερεύνης.  

Άρθρον 12  
Εκπρόσωποι των εργαζοµένων  

Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων υποδεικνύεται εκ των εργαζοµένων των 
ναφεροµένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος υπό του οικείου Επαγγελµατικού 
Σωµατείου της περιοχής.  

Άρθρον 9  
Ειδικόν Μητρώον  

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρή «ειδικόν µητρώον» των εργαζοµένων, των 
αναφερο

ίδρασις την οποίαν ούτοι έχουν υποστή, ως αύτη
υνδυασµώ µετά των τιµών συγκοιχείων, εν σ

τά τα ανωτέρω καταχωρήσεων αι οποίαι τον αφο
3. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρή τα αποτελέσµατα 

α εις την
ν εργαζοµένων τη αιτήσει του.  
4. Το ως άνω «ειδικών µητρώον» τίθεται εις την διάθεσιν του αρµοδίου ιατρού.  

Άρθρον 10  

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να µεριµνά όπως οι εργαζόµενοι οι αναφερόµενοι εις το 
άρθρον 1, του παρόντος, εξετάζωνται υπό του αρµοδίου ιατρού, τόσον κατά την 
πρόσληψίν των ης αναλήψεως των καθηκόντων των 

του Παραρτήµατος ΙΙ, του παρόντος, ακτιν
οποιούνται αν ργαστηριακαίά διετίαν, αι δε ε

ου ιατρού.  υς, κατά την κρίσιν του αρµοδί
έραν των οριζοµένων εις τη
 να καθορίζη εις ειδικάς περιπτώσεις

ον των εξετάσεων των διαλαµβαν
∆ι έκαστον των εργαζοµένων τη

αράρτηµα ΙΙ του παρό
 του εργοδότου και µ

α

τ
τ
α

τ

λ
α
κ

α
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Εις περίπτωσιν υπά τείων, ο εκπρόσωπος 
υποδεικνύεται υπό του πλέον αντιπροσωπευτικού.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
Στα ας.  

1. Λόγω διαφ µένων 
υν 

οριζόµενον, 
 ως µέση 

 
 

 των 
 επί 

νται διά 

ς τ, 
 υπολογίζεται ο µέσος όρος των µεµονωµένων τιµών και της περιόδου 

 
Τ, επί της οποίας εκτείνεται το σύνολον των µεµονωµένων τιµών. Η σχέσις αύτη 

 
3. Αποδεχόµενοι τας ανωτέρω υποθέσεις λαµβάνοµεν µίαν σχέσιν µεταξύ των 

 αναφοράς και της Τεχνικής Οριακής Τιµής 

Περίοδος 
αναφοράς

Οριακή τιµή εις µ ατοµ. Μύριον 

Συντελεστής  
Βραχυπρόθεσµος 
Τιµή/Τεχνική  

2,55  
 
4. Η πιθανότης υπερβάσεως των ως άνω οριακών τιµών διά περιόδους αναφοράς 
βραχυτέρας του έτους, είναι κατ αν  όσον η ετησία µέση αριθµητική 
τιµή της συγκεντρώσεως  την ατµόσφαιραν είναι: 
ίση προς 3 p.p.m.  

ρξεως ν σωµαπλειόνων επαγγελµατικώ

τιστική Αιτιολόγησις της Τεχνικής Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκεί
(άρθρον 2 παράγρ. β)  

ορών εις τους ορισµούς των αι αποδεκταί τιµαί των επιτρεπο
συγκεντρώσεων τοξικών ουσιών εις την ατµόσφαιραν της θέσεως εργασίας, διαφέρο
επί του παρόντος, από χώρας εις χώραν.  

Το παρόν Π.∆. αναφέρεται εις εν νέον µέγεθος αναφοράς στατιστικώς 
την Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν Μακράς ∆ιαρκείας, η οποία πρέπει να θεωρείται
ετησία τιµή.  

2. Αι οριακαί τιµαί διά βραχυτέρας περιόδους αναφοράς βασίζονται επί διαπιστώσεων
πραγµατοποιουµένων επί πολυαρίθµων µετρήσεων συγκεντρώσεων του µονοµερούς
βινυλοχλωριδίου εις την βιοµηχανίαν πολυµερισµού του. Τα αποτελέσµατα
µετρήσεων τούτων συµφωνούν µε τας παρατηρήσεις, αι οποίαι έχουν γίνει τόσον
άλλων τοξικών ουσιών, όσον και επί άλλων τοµέων της βιοµηχανικής δραστηριότητος.  

Τα δεδοµένα δύναται να διατυπωθούν περιληπτικώς ως κάτωθι:  
α) Αι κατανοµαί των συγκεντρώσεων των τοξικών ουσιών δύναται να παρίστα

κανονικών λογαριθµικών κατανοµών.  
β) Η λογαριθµική µεταβλητότης σ

2 
(τ,Τ) είναι συνάρτησις της περιόδους αναφορά

επί της οποίας
εκτιµήσεως 

δύναται µε επαρκή προσέγγισιν να εκφρασθή διά της ακολούθου συναρτήσεως:  
σ

2
(τΤ)=2,5,10-

2 
λογ (Τ/τ) 

οριακών τιµών διά βραχυτέρας περιόδους
Μακράς ∆ιαρκείας.  

  (στρογγυλευθείσα)  Οριακή Τιµή  
Μακράς 
∆ιαρκείας  

Εν έτος  3  1  
Εις µην  5  1,7  
Μία εβδοµάς  6  1,95  
Οκτώ ώραι  7  2,3  
Μία ώρα  8

έρη ανά εκ

  

 
ώτατον όριον 5% εφ

του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις
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(άρθρον 10 παράγρ. 2)  
1. Αι υπάρχουσαι γνώσεις καταδεικνύουν ότι µία υπερβολική έκθεσις εις το 

µ
ρχουν 

µέθοδοι ειδικών προληπτικώ ν τα ληπτέα ιατρικά µέτρα 
οφείλουν να ικανοποιούν τας ις:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Κατευθυντήριοι γραµµαί διά την επίβλεψιν της υγείας των εργαζοµένων  

µονοµερές βινυλοχλωρίδιον δύναται να επιφέρη τας κάτωθι ανωµαλίας (διαταραχάς) και 
νόσους:  

Σκληρυντικάς ανωµαλίας του δέρµατος (σκληροδερµία).  
Κυκλοφοριακάς διαταραχάς εις τας χείρας και τους πόδας. (παροµοίας προς το 

σύνδροµον του RAYNAUD)  
Ακρο-οστεόλυσιν (προσβάλλουσαν την δοµήν των οσταρίων και ιδίως τας φάλαγγας 

των άκρων χειρών).  
Ίνωσιν του ήπατος και του σπληνός (παροµοίαν προς την περιλοβιώδη ίνωσιν, 

γνωστήν ως σύνδροµον του BANTI)  
∆ιαταραχάς της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήµατος.  
Θροµβοκυτοπενία.  
Ηπατικόν αγγειοσάρκωµα.  
2. Η ιατρική επίβλεψις των εργαζοµένων πρέπει να λαµβάνη υπ όψιν άπαντα τα 

συµπτώµατα και τα σύνδροµα και ιδιαιτέρως τον µείζονα κίνδυνον.  
Κατά τας υπαρχούσας σήµερον γνώσεις, δεν υπάρχουν µεµονωµένα συµπτώµατα ή 

συνδυασµός συµπτωµάτων, διά τα οποία να έχη διαπιστωθή ότι αποτελούν προδρό ους 
ενδείξεις ή µεταβατικά στάδια του σ ς του ήπατος. Επειδή δεν υπάαρκώµατο

ν εξετάσεων δι αυτήν την νόσο
 α σεκολούθους ελαχίστας απαιτή

α) Τήρησιν φακέλων του ιατρικού και επαγγελµατικού ιστορικού των εργαζοµένων.  
β) Κλινικήν εξέτασιν των άκρων, του δέρµατος και του επιγαστρίου.  
γ) Ακτινογράφησιν άκρων χειρών ανά διετίαν.  
Περαιτέρω εξετάσεις, ιδιαιτέρως εργαστηριακαί, είναι σκόπιµαι. Η διενέργειά των 

πρέπει να αποφασίζεται υπό του αρµοδίου ιατρού υπό το φως των πλέον προσφάτων 
γνώσεων. 

Προτείνεται, επί του παρόντος, διά την προγνωστικήν επιδηµιολογικήν έρευναν, η 
διενέργεια των κάτωθι εξετάσεων:  

Ανάλυσις ούρων (σάκχαρον, πρωτεΐναι, άλατα, ουροχολίνη, ουροχολινογόνον).  
Ταχύτης καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων.  
Μέτρησις αιµοπεταλίων.  
Προσδιορισµός επιπέδων συνολικής χολερυθρίνης.  
Προσδιορισµός επιπέδων τρανσαµηνασών (SGOT, SGPT).  
Προσδιορισµός επιπέδου γάµµα γλουταµινικής τρανσφεράσης (G.T.).  
∆οκιµασία θολερότητος θυµόλης.  
Επίπεδον αλκαλικής φωσφατάσης.  
Προσδιορισµός κρυοσφαιρίνης.  
3. ∆ιά την αξιολόγησιν των αποτελεσµάτων των βιολογικών εξετάσεων πρέπει να 

λαµβάνωνται υπ όψιν αι χρησιµοποιηθείσαι υπό του εργαστηρίου τεχνικαί κ.α/ή αι 
φυσιολογικαί τιµαί των.  

Εν γένει, η σηµασία µιας λειτουργικής διαταραχής εκτιµάται από τον συνδυασµόν των 
διαφόρων εξετάσεων και την εξέλιξιν των παρατηρηθεισών ανωµαλιών. Κατά γενικόν 
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κανόνα τα µη φυσιολογικά αποτελέσµατα χρήζουν περαιτέρω ερεύνης και εάν είναι 
αναγκαίον συµπληρωµατικών εξετάσεων διενεργουµένων υπό ειδικών.  

4. Ο αρµόδιος ιατρός αποφασίζει, δι εκάστην µεµονωµένην περίπτωσιν, περί της 
ικανότητος του εργαζοµένου να απασχοληθή εις ένα τόπον εργασίας. Οµοίως, ο 
αρµόδιος ιατρός α ίως, να λάβη υπ 

αραχαί της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήµατος.  
Κλινική ή βιολογική ηπατική ανεπάρκεια.  
∆ιαβήτης.  
Χρονία νεφρική ανεπάρκεια.  
Θροµβοκυτοπενία και αιµορραγικαί διαθέσεις.  
Ωρισµέναι χρόνιαι δερµατικαί νόσοι όπως σκληροδερµία.  

ων ερευνών.  

 Εργασίας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος 
∆ιατάγµατος.  

Εν Αθήναις τη 29 ∆εκεµβρίου 1980  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩ Σ  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

Ε.Κ.   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ξιολογεί τας υπαρχούσας αντενδείξεις, οφείλει δε κυρ
όψιν τας κάτωθι:  

Τυπικαί αγγειακαί και νευραγγειακαί αλλοιώσεις.  
∆ιατ

Κατάχρησις οινοπνευµατωδών και/ή ναρκωτικών.  
Η ως άνω ενδεικτική απαρίθµησις βασίζεται επί δεδοµένων της παθολογίας, 

προκυπτόντων εκ προγενεστέρ
Άρθρον 13  

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1981.  
Εις τον Υπουργόν

 ΤΗΣ ∆ΗΜ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

                                        
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ  ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ  
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 των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις 

(Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987) 
 

ατάξεις του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 
137/Α/26.7.85). 
3. Την οδηγία 82/605/ΕΟΚ τασία των εργαζοµένων 

του 
κατά τη διάρκεια της εργασίας (πρώτη οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 
80/1107/ΕΟΚ). 
4. Την µε αριθ. Ν-3Η/Φ.19/3861/87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, 

υλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Πεδίο εφαρµογής 
Oι διατάξεις του παρ  τις επιχειρήσεις, 

υ
 µόλυβδο και στις ενώσεις 

 

ώσεις εργοδοτών 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 94/87 
"Προστασία

ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία" 

(όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/9-10-
01)"Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες") 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 και των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 2 του 
άρθρου 14 του Ν. 
1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων” (ΦΕΚ 177 Α/18.10.85). 
2. Τις δι

 της 28ης Ιουλίου 1982 για την προσ
από τους κινδύνους 
που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο µεταλλικό µόλυβδο και στις 
ενώσεις ιόντων 

Ενέργειας και 
Τεχνολογίας Γ. Πέτσο” (ΦΕΚ 90/Β/19.2.1987). 
5. Την µε αριθµό 6/6.10.86 γνώµη του Συµβο
Εργασίας. 
6. Την µε αριθµό 16/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας και του Υφυπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

όντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες
εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 
(βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής πηρεσιών, αναψυχής, κλπ) στις οποίες οι 
εργαζόµενοι εκτίθενται, ή είναι δυνατόν να εκτεθούν, στον
ιόντων του. Στο Παράρτηµα Ι απαριθµούνται ορισµένες επιχειρήσεις που υπάγονται 
οπωσδήποτε στις ρυθµίσεις αυτού του Π.∆/τος. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Γενικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων 

Άρθρο 2 
Γενικές υποχρε
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1. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, έχουν την υποχρέωση 

θε εργαζοµένου 
(ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα). 
-Τήρηση γενικών µέτρων πρόληψης (τεχνικών και οργανωτικών). 
-Γενική ενηµέρωση εργαζοµένων. 
2. Οι µετρήσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο αποσκοπούν στην 

ρων που θα ληφθούν στη συνέχεια. 

 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή του αντιπροσώπου των εργαζοµένων σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1568/85. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή 

η των εργαζοµένων στον µόλυβδο. 
Άρθρο 3 

Μέτρηση µολύβδου στον αέρα 
(Έλεγχος περιβάλλοντος) 

ου ανά κυβικό µέτρο αέρα (µg µολύβδου/m3 αέρα). 
Για την µέτρηση αυτή λαµβάνεται δε ον αέρα που εισπνέει ο εργαζόµενος 
(δειγµατοληψία). Το δείγµα α εί η ποσότητα µολύβδου που 

ε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις οδηγίες που περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

ο στον αέρα και για το σκοπό αυτό γίνονται, κατά το δυνατόν, µε “ατοµικές” 

ησης. Κατά τις µετρήσεις λαµβάνεται υπόψη η φύση 

ή παρόµοιες εργασίες στον 
ίδιο χώρο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τότε είναι δυνατόν να γίνει µέτρηση σε ένα 
(1) τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) εργαζόµενους που ανήκουν στην ίδια οµάδα ώστε να 
εκτιµηθεί η έκθεση και των υπολοίπων. 

να προβούν στις πιο κάτω ενέργειες: 
-Μέτρηση του µολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας (έλεγχος περιβάλλοντος). 
-Μέτρηση της ποσότητας του µολύβδου που υπάρχει στο αίµα κά

εκτίµηση του κινδύνου που υπάρχει για τους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται στον 
µόλυβδο κατά την εργασία τους. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών καθορίζουν το 
εύρος των µέτ
3. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος των µετρήσεων κατά τον έλεγχο περιβάλλοντος και γενικά 
κάθε πρόβληµα που είναι δυνατόν να προκύψει ανάλογα µε τη φύση και τις συνθήκες της 
εργασίας αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και της επιτροπής

αντιπρόσωπος η διαβούλευση γίνεται µε τους ίδιους εργαζόµενους. 
4. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κοινοποιούνται στην επιτροπή υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας ή στον αντιπρόσωπο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας 
ή και στους εργαζόµενους και στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
5. Η εκτίµηση του κινδύνου αναθεωρείται µε νέες µετρήσεις, όταν υπάρχουν λόγοι να 
θεωρηθεί ανακριβής ή όταν έχει γίνει ουσιαστική µεταβολή στην εργασία, που 
αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την έκθεσ

1. Η µέτρηση µολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας διενεργείται µε µέτρηση της 
έκθεσης κάθε εργαζοµένου στον µόλυβδο. Έκθεση σε µόλυβδο στον αέρα θεωρείται η 
έκθεση σε αιωρούµενα σωµατίδια µολύβδου και ενώσεων ιόντων του και εκφράζεται σε 
ποσότητα µεταλλικού µολύβδ

ίγµα από τ
ναλύεται για να καθοριστ

περιέχει (ανάλυση) και να υπολογιστεί η συγκέντρωση του µεταλλικού µολύβδου στον 
αέρα. 
2. Η δειγµατοληψία και η ανάληψη του δείγµατος γίνονται σύµφωνα µ

Κάθε δειγµατοληψία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. 
3. Όλες οι µετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων 
σε µόλυβδ
δειγµατοληψίες. Η δειγµατοληψία πρέπει να γίνεται σε συνθήκες εργασίας 
αντιπροσωπευτικές της µέγιστης πιθανής έκθεσης του εργαζόµενου στο µόλυβδο κατά τη 
διάρκεια της ηµερήσιας απασχόλ
των εργασιών που εκτελούνται καθώς επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης 
των εργαζοµένων. 
4. Όταν υπάρχει οµάδα εργαζοµένων που εκτελούν τις ίδιες 

Άρθρο 4 
Μέτρηση µολύβδου στο αίµα 
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φέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, εκφράζεται 

Γενικά µέτρα πρόληψης (τεχνικά και οργανωτικά) 
Σε όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, πέραν των µέτρων του 
Κεφαλαίου Ε’ του Ν. 1 η να λαµβάνουν µέτρα 

 εξαερισµού για την άµεση δέσµευση και απαγωγή της 
παραγόµενης σκόνης µολύβδου µε σκοπό την αποφυγή του διασκορπισµού της στον 

 συχνός έλεγχος της 

σ

ς. 
Άρθρο 6 

Γενική ε οµένων 
Οι εργοδότες έχουν επίση αζόµενους σχετικά µε: 
- Τους ενδεχόµενους κινδύνους για τη υς από την έκθεση στο µόλυβδο και 
ιδιαίτερα τους έµµεσους κινδύνους  και τα βρέφη που τρέφονται µε 

ται και ιδιαίτερα για την ανάγκη να 

 το είδος της εργασίας, που 
σης στο µόλυβδο. 

ς υγείας των εργαζοµένων. 

Όρια δράσης - Ειδ ώσεις εργοδοτών 
1. Αν απ ων, που 

τάωρη ηµερήσια εργασία. 

 προηγουµένου Κεφαλαίου, 

Η µέτρηση του µολύβδου στο αίµα PbB (βιολογική εξέταση) γίνεται σύµφωνα µε την 
πρακτική της ιατρικής και τις µεθόδους που ανα
δε ως ποσότητα µεταλλικού µολύβδου σε 100 κυβικά εκατοστά αίµατος µg Pb/100 ml. 

Άρθρο 5 

568/85, οι εργοδότες έχουν υποχρέωσ
ώστε: 
α) Η κατεργασία του µολύβδου ή των ενώσεών του να γίνεται, όσο είναι πρακτικά 
δυνατό, σε κλειστά συστήµατα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επιβάλλεται η εγκατάσταση 
κατάλληλων συστηµάτων τοπικού

αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος. 
β) Στις περιπτώσεις τήξης του µολύβδου, να πραγµατοποιείται
θερµοκρασίας του τήγµατος µε σκοπό την αποφυγή της υπερθέρµανσης πάνω από τα 
απολύτως αναγκαία επίπεδα. 
γ) Να χρησιµοποιείται ο µόλυβδος ή οι ενώσεις του, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε υγρή 
κατάσταση ή σε µορφή αιωρήµατος για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
δηµιουργία κόνης. 
δ) Να γίνεται συχνός και επιµεληµένος καθαρισµός των χώρων εργασίας από την σκόνη 
κατά το δυνατό µε κατάλληλο σύστηµα αναρρόφηση

νηµέρωση εργαζ
ς υποχρέωση να ενηµερώνουν τους εργ

ν υγεία το
 για το έµβρυο

µητρικό γάλα. 
- Τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούν
αποφεύγεται το κάπνισµα και η λήψη τροφής ή ποτών στους χώρους εργασίας. 
- Την προστασία που επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλων ενδυµάτων και άλλων 
ατοµικών µέσων προστασίας ανάλογα µε την περίπτωση. 
- Τις ειδικές προφυλάξεις ανάλογα µε τη φύση και
αποσκοπούν στον περιορισµό της έκθε
- Την ύπαρξη οικιακών τιµών και την ανάγκη διενέργειας ελέγχου του περιβάλλοντος και 
επίβλεψης τη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Επιχειρήσεις µε αυξηµένο κίνδυνο 

Άρθρο 7 
ικές υποχρε

ό τις µετρήσεις του µολύβδου στον αέρα και στο αίµα των εργαζοµέν
προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 αντίστοιχα, διαπιστωθεί ότι υπερβαίνεται έστω και 
µία από τις παρακάτω τιµές που καλούνται και όρια δράσης: 
- Έκθεση εργαζοµένων σε µόλυβδο στον αέρα 75 µg/m3, που υπολογίζεται σαν µέση 
χρονικά σταθµισµένη τιµή για οκ
- Ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα των εργαζοµένων 40 µg/100 ml, αίµατος. 
Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση, εκτός των µέτρων του
να εφαρµόσουν τα παρακάτω: 
- Τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος. 
- Επίβλεψη υγείας των εργαζοµένων. 
- Ειδικά µέτρα πρόληψης. 
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- Τήρηση αρχείου και ιατρικών φακέλω φέρεται στο άρθρο 16 του Κεφαλαίου 

νεργούνται µε µέριµνα του τεχνικού 

εργαζοµένων 

Άρθρο 8 

ριπτώσεις που η έκθεση 

άλλοντος που προβλέπεται στην παρ. 1 

οι γνωµοδοτούν και γενικά 

ής τους σε 
µόλυβδο και περιλαµβάνει κλινική και  σύµφωνα µε τις αρχές και την 
π  
Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV αυτού του Π.∆/το κότερα: 

κ

π  
 για να διαπιστωθεί η τυχόν 

στο αίµα. Είναι 

- Eιδική ενηµέρωση που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 αυτού του 
Κεφαλαίου και 

ν όπως ανα
Ε’. 
2. Στις πιο πάνω επιχειρήσεις οι αναγκαίες µετρήσεις, η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων, η τήρηση αρχείων και φακέλων, διε
ασφάλειας και του γιατρού εργασίας της επιχείρησης. Ο Ν. 1568/85 επεκτείνεται στις 
επιχειρήσεις της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων σε ότι αφορά την 
υποχρέωση απασχόλησης, γιατρού εργασίας της επιχείρησης. 
3. Σε περίπτωση που το ατοµικό επίπεδο του µολύβδου στο αίµα των 
κυµαίνεται µεταξύ 40-50 µg/100 ml αίµατος, η επιθεώρηση εργασίας υποδεικνύει την 
βιολογική παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κεφαλαίου 
αυτού. 

Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος 
1. Ο τακτικός έλεγχος του περιβάλλοντος γίνεται κάθε τρεις (3) µήνες τουλάχιστον, µε 
τους όρους του άρθρου 3 και µε τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες που αναφέρει το 
Παράρτηµα ΙΙ. 
2. Η διάρκεια της δειγµατοληψίας των τεσσάρων (4) ωρών που αναφέρεται στο άρθρο 3 
µπορεί να περιορίζεται µέχρι δύο (2) ώρες, το ελάχιστο, στις πε
σε µόλυβδο του εργαζόµενου ή της οµάδας εργαζοµένων δεν µεταβάλλεται αισθητά κατά 
τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας και τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων 
τακτικών ελέγχων έδειξαν έκθεση σε µόλυβδο στον αέρα µικρότερη από 100 µg/m3. 
3. Η ελάχιστη συχνότητα του ελέγχου του περιβ
µπορεί, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας και 
έκθεσης των εργαζοµένων, να περιορίζεται: 
-Σε δύο (2) φορές, το ελάχιστο, το χρόνο όταν τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων 
ελέγχων έδειξαν έκθεση του εργαζόµενου, ή της οµάδας εργαζοµένων, σε µόλυβδο στον 
αέρα µικρότερη από 100 µg/m3και 
- Σε µια (1) φορά, το ελάχιστο, το χρόνο όταν τα αποτελέσµατα της τελευταίας µέτρησης 
του ατοµικού επιπέδου µολύβδου στο αίµα, δεν ξεπερνούν σε κανένα από τους 
παραπάνω εργαζόµενους τα 60 µg/100 ml αίµατος. 
4. Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης ή ο αντιπρόσωπος των 
εργαζοµένων, ή, όπου δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι εργαζόµεν
συνεργάζονται στην εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. 

Άρθρο 9 
Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 

1. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων αρχίζει µε την έναρξη της έκθεσ
βιολογική εξέταση

ρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες και µεθόδους που περιλαµβάνονται στα
ς, ειδι

α) Η κλινική εξέταση πραγµατοποιείται καθ' όλη την διάρκεια της έκθεσης των 
εργαζοµένων, τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο και κατά την ρίση του γιατρού 
εργασίας της επιχείρησης. 
β) Η βιολογική εξέταση ου πραγµατοποιείται µε την έναρξη της έκθεσης στο µόλυβδο 
περιλαµβάνει µέτρηση µολύβδου στο αίµα και αιµατοκρίτη
ύπαρξη αναιµίας. Στη συνέχεια η τακτική βιολογική παρακολούθηση γίνεται κάθε έξι (6) 
µήνες τουλάχιστον και περιλαµβάνει κυρίως, µέτρηση µολύβδου 
δυνατόν να περιλαµβάνει µετρήσεις µιας ή περισσότέρων από τις ακόλουθες βιολογικές 
παραµέτρους κατά την κρίση του γιατρού: 
- δ-αµινολεβουλινικό οξύ στα ούρα (ALAU) 
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ί να λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός και το είδος της 
έκθεσης, καθώς και η ευαισθησία του κάθε εργαζόµενου στο µόλυβδο. 
3. Η µέτρηση µολύβδου στο αίµα πρέπει να συµπληρωθεί και µε τον προσδιορισµό του 
δ-αµινολεβουλινικού οξέος στα ούρα (ALAU), όταν ο εργαζόµενος είναι πιθανό να έχει 
εκτεθεί κατά την διάρκεια του προηγούµενου της µέτρησης µήνα, σε υψηλή 
συγκέντρωση µολύβδου. 
4. Η ελάχιστη συχνότητα της τακτικής βιολογικής εξέτασης που καθορίζεται στην 
παράγρ. 1 εδάφιο β είναι δυνατόν να µειωθεί σε µία (1) φορά τον χρόνο όταν 

ρ. 2 του 

 και βιολογικές εξετάσεις του, γίνονται σε συχνότερα χρονικά 

6. Μετά από κάθε εξέταση, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο γιατρός 
εργασίας της επιχείρησης διατυπώνει τη γνώµη του για τα ενδεχόµενα ατοµικά 

α µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν και την προσωρινή 

Άρθρο 10 

ιστώθηκε υπέρβαση των ορίων δράσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν εκτός από τα 

πρόληψης: 
οτών στους χώρους εργασίας. 

- ∆ιάθεση ειδικού χώρου στην επιχείρηση, όπου οι εργαζόµενοι θα µπορούν να 
ό το 

 πίνουν νερό ή άλλα υγρά και λήψη µέτρων για την αποφυγή µόλυνσης των 

- Εφοδιασµός των εργαζοµένων µε τα κατάλληλα ενδύµατα και µε άλλα ατοµικά µέσα 
ικές και χηµικές 

Σ η

 διαρρυθµισµένα ώστε να 
εξασφαλίζεται η χωριστή τοποθέτηση των ενδυµάτων της εργασίας ή προστασίας από τα 

- πρωτοπορφυρίνη του ψευδαργύρου (ΖΡΡ) 
- διϋδρατάση του δ-αµινολεβουλινικού οξέος στο αίµα (ALAD). 
2. Κατά την ιατρική επίβλεψη µπορε

ταυτόχρονα: 
- Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που έγιναν σε µεµονωµένους εργαζόµενους ή σε 
οµάδα εργαζοµένων έδειξαν, κατά τους δύο αµέσως προηγούµενους ελέγχους του 
περιβάλλοντος, έκθεση σε µόλυβδο στον αέρα µικρότερη από 100 µg/m3 στον αέρα και 
- Το ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα κατά την τελευταία µέτρηση δεν ξεπερνούσε 
σε κανένα από τους παραπάνω εργαζόµενους τα 50 µg/100 ml αίµατος. 
5. Όταν η βιολογική παρακολούθηση εργαζόµενου αποκαλύψει ατοµικό επίπεδο 
µολύβδου στο αίµα µεταξύ 60 µg/100 ml αίµατος και της οριακής τιµής της πα
άρθρου 12 τότε ο εργαζόµενος αυτός υποβάλλεται το ταχύτερο σε κλινική εξέταση. Στη 
συνέχεια, οι κλινικές
διαστήµατα από εκείνα που προβλέπονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, κατά την 
κρίση του γιατρού εργασίας της επιχείρησης, µέχρις ότου το επίπεδο µολύβδου στο αίµα 
περιορισθεί κάτω από 60 µg/100 ml αίµατος. 

προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν. Τ
αποµάκρυνση του εργαζόµενου από την εργασία ή την µείωση της διάρκειας έκθεσής 
του στο µόλυβδο ή την αλλαγή της θέσης εργασίας και την απασχόλησή του σε θέση µε 
µικρότερο κίνδυνο έκθεσης. 

Ειδικά µέτρα πρόληψης 
Στις επιχειρήσεις που από την εκτίµηση διαπ

µέτρα του άρθρου 5 και τα εξής τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
- Απαγόρευση του καπνίσµατος και της λήψης τροφής ή π

λαµβάνουν τροφή, ποτά και να καπνίζουν χωρίς να κινδυνεύουν να µολυνθούν απ
µόλυβδο. 
- Ενθάρρυνση των εργαζοµένων που απασχολούνται σε ιδιαίτερα θερµούς χώρους 
εργασίας, να
ποτών από τον µόλυβδο. 

προστασίας (γάντια, παπούτσια, µάσκα κλπ.), ανάλογα µε τις φυσ
ιδιότητες των ενώσεων του µολύβδου στις οποίες εκτίθενται. 
- Καθαρισµός των ενδυµάτων εργασίας µε δαπάνες της επιχείρησης σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. ε περίπτωση έλλειψ ς τέτοιων εγκαταστάσεων επιτρέπεται η µεταφορά 
των ενδυµάτων σε κλειστά δοχεία και η πλύση τους σε ειδικά καθαριστήρια. 
- Φύλαξη των ενδυµάτων σε ειδικά ερµάρια, κατάλληλα
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αποµάκρυνση των ενδυµάτων 

Άρθρο 11 
Ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

1. Η ειδική ενηµέρωση είναι συµπληρωµατική της ενηµέρωσης του άρθρου 6 και 

µατα των βιολογικών εξετάσεων ανακοινώνονται ατοµικά στον κάθε 
εργαζόµενο που αφορούν, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης. 
3. Τα µέλη της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή ο αντιπρόσωπος των 
εργαζοµένων ή όπου αυτοί δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται σε 
περίπτωση υπέρβασης των οριακώ  µολύβδου στον αέρα και 
γνωµοδοτούν σχετικά µε τα µέτρα πο  ληφθούν ή σε επείγουσα περίπτωση 
ενηµερώνονται για τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ές τιµές 

 σε µόλυβδο στον αέρα: 
Η µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή συγ ολύβδου στον αέρα, µετρηµένη στον 
αέρα της ζώνης αναπνοής του εργαζ οία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά 

αίνει τα 150 µg µολύβδου ανά m3 αέρα. 
2. Οριακές τιµές βιολογικών δεικτών: 
α) 0 

ού οξέος στα ούρα (ALAU), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9, το 

Άρθρο 13 

 όταν: 
α) µέτρηση της µέσης έκθεσης µε 8ωρη διάρκεια δειγµατοληψίας δώσει αποτέλεσµα 

ς µε διάρκεια δειγµατοληψίας µικρότερη από 8 
. 
ης πιθανής έκθεσης διαπιστωθεί 

 
Οι δειγµατοληψίες των 

 και τα δείγµατα 
που λαµβάνονται να είναι αντιπροσωπευτικά της µέσης ηµερήσιας έκθεσης. Θεωρείται 

καθηµερινά ενδύµατα των εργαζοµένων. Απαγορεύεται η 
εργασίας ή προστασίας από την επιχείρηση. 
- ∆ιάθεση στους εργαζόµενους επαρκών και κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής που 
θα περιλαµβάνουν καταιωνιστήρες (ντους) σε περίπτωση εργασιών που δηµιουργείται 
σκόνη. 

παρέχεται στους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις ή χώρους εργασίας στους οποίους από 
την εκτίµηση διεπιστώθη υπέρβαση των ορίων δράσης. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει 
πληροφορίες σχετικές µε: 
- Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα. 
- Τα στατιστικά (όχι ονοµαστικά) αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων. 
- Τη σηµασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και εξετάσεων. 
2. Τα αποτελέσ

ν τιµών έκθεσης
υ πρέπει να

Οριακές τιµές και έλεγχος τήρησης 
Άρθρο 12 

Οριακ
Καθορίζονται οι ακόλουθες οριακές τιµές: 
1. Οριακή τιµή έκθεσης

κέντρωσης µ
όµενου, στην οπ

τη διάρκεια 8ωρης ηµερήσιας εργασίας και για σαράντα (40) ώρες στην εβδοµάδα δεν 
πρέπει να υπερβ

Το ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα (PbB) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 µg/10
ml αίµατος. 
β) Όταν η βιολογική παρακολούθηση συµπληρώνεται µε την µέτρηση του δ-
αµινολεβουλινικ
επίπεδό του πρέπει να είναι κατώτερο από 20 mg/g κρεατινίνης. 

Έλεγχος τήρησης της οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα 
1. Κατά την διενέργεια ελέγχου του περιβάλλοντος δεν θεωρείται ότι υπάρχει υπέρβαση 
της οριακής τιµής της έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα

µικρότερο από 150 µg/m3 αέρα. 
β) µέτρηση της µέγιστης πιθανής έκθεση
ώρες δώσει αποτέλεσµα µικρότερο από 150 µg/m3 αέρα
2. Σε περίπτωση που κατά τη µέτρηση της µέγιστ
υπέρβαση της τιµής των 150 µg/m3 τότε διενεργούνται το ταχύτερο δυνατό και πάντως
µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών τρεις (3) ακόµα µετρήσεις. 
µετρήσεων αυτών πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες
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ήσεων 

Άρθρο 14 

ν τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος διαπιστώνεται υπέρβαση της 

ηγίες στους εργαζόµενους για να λάβουν τα κατάλληλα προφυλακτικά 
µέτρα προκειµένου να περιορισθεί η έκθεση στο µόλυβδο και να προστατευθεί η υγεία 

φθεί και η υποχρεωτική χρήση των 
ας του αναπνευστικού συστήµατος. 

β) Εντοπίζονται τα αίτια της υπέρβασης και λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα 
επανορθωτικά µέτρα για την εξάλειψή τους, ώστε η συγκέντρωση µολύβδου στον αέρα 

α 

2. Η χρήση ατοµικών µέσων προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος δεν είναι 
δυνατόν να είναι µόνιµη και η διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται στον απόλυτα 
ελάχιστα αναγκαίο χρόνο έπει να υποκαθιστά την 
υποχρέωση λήψης επανορθωτικών µέτρων. 
3. Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας, όπου υπάρχουν, εισηγούνται τα 
προφυλακτικά και επανορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

επιχείρησης, µπορεί να εισηγείται την άµεση διενέργεια 

 των εργαζοµένων και τα 

 ολοκλήρωση των επανορθωτικών µέτρων ή το πολύ σε διάστηµα ενός (1) 
νέος έλεγχος του περιβάλλοντος. 

 τιµής, η 

 της υγείας των εργαζοµένων. 

ε ο  

π π

ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της οριακής τιµής όταν τα αποτελέσµατα των µετρ
αυτών δίνουν τιµές µικρότερες από 150 µg/m3 αέρα. 

Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα. 
1. Όταν κατά το
οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα τότε: 
α) ∆ίνονται οδ

τους. Στα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλη
κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασί

να µειωθεί το ταχύτερο δυνατό στο ελάχιστο και η έκθεση των εργαζοµένων ν
περιορισθεί στα επιτρεπόµενα επίπεδα. 

. Η χρήση των µέσων αυτών, δεν πρ

4. Ο γιατρός εργασίας της 
βιολογικών εξετάσεων αφού λάβει υπόψη µεταξύ άλλων το ύψος της υπέρβασης της 
οριακής τιµής έκθεσης, το βαθµό κινδύνου για την υγεία του ή
στοιχεία από τον ατοµικό ιατρικό τους φάκελο. 
5. Μετά την
µηνός από την διαπίστωση της υπέρβασης, διενεργείται 
Αν κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι εξακολουθεί η υπέρβαση της οριακής
εργασία θα µπορεί να συνεχισθεί στην περιοχή που έχει προσβληθεί µόνο αφού ληφθούν 
επαρκή µέτρα προστασίας
6. Σε περίπτωση γεγονότος που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την έκθεση σε µόλυβδο 
πάνω από την οριακή τιµή, οι εργαζόµενοι αποµακρύνονται αµέσως από την περιοχή που 
έχει προσβληθεί. Στην π ριοχή αυτή θα µπ ρούν να εισέρχονται φορώντας υποχρεωτικά 
τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας µόνο οι εργαζόµενοι εκείνοι που θα χρειασθεί 
να επέµβουν για την εκτέλεση των απαραιτήτων επισκευών. 
7. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση ορισµένων εργασιών, στις οποίες προβλέπεται υπέρβαση 
της οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα πριν καθορισθούν αναλυτικά, µε 
ευθύνη του εργοδότη, τα τεχνικά ή άλλα µέτρα και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να 
λαµβάνονται για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας των εργαζοµένων. 

Άρθρο 15 
Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης οριακής τιµής ατοµικού επιπέδου µολύβδου στο 

αίµα 
1. Μόλις διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιµής του µολύβδου στο αίµα λαµβάνονται 
αµέσως από τον εργοδότη όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διερευνηθούν και 
εξαλειφθούν τα αίτια αυτής της υπέρβασης και ενηµερώνεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Ο 
γιατρός εργασίας της επιχείρησης διατυπώνει τη γνώµη του για την ανάγκη 
αποµάκρυνσης του εργαζόµενου από τη θέση εργασίας του. 
2. Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών ο εργαζόµενος υποβάλλεται σε νέα 
εξέταση για να προσδιορισθεί και πάλι το επίπεδο µολύβδου στο αίµα. 
3. Αν και η νέα µέτρηση δείξει ότι εξακολουθεί η υπέρβαση της οριακής τιµής, τότε ο 
εργαζόµενος δεν ρέπει να διατηρηθεί στην ροηγούµενη θέση εργασίας του ή σε άλλη 
θέση που συνεπάγεται ίσο ή µεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσής του στο µόλυβδο. Αν ο 
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4. Τόσο ο εργαζόµενος όσο και ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον γιατρό 
πιθεώρηση Εργασίας την επανεκτίµηση των στοιχείων µε βάση 

ατάξεις 

 τα βιβλία, οι 
ογοι που προβλέπονται από τον νόµο 1568/1985 

πάνω ελέγχων και εξετάσεων. Για την τήρηση των στοιχείων αυτών 

κολη και γρήγορη ανεύρεση και αξιολόγησή τους. 

 εξής: 

ς, το φορέα της ανάλυσης των δειγµάτων και 
κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τη µέτρηση. 
γ) Το αποτέλεσµα της µέτρησης και το εκτιµώµενο επίπεδο έκθεσης στη διάρκεια 8ωρης 
ηµερήσιας εργασίας. 

 ή άλλα µέτρα και µέσα πρόληψης 
καθώς και µε άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκθεσης 
των εργαζοµένων σε µόλυβδο κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας και ήταν δυνατόν να 

3. Ο ατοµικός ιατρικός φάκελο από τον υπεύθυνο γιατρό και 
περιλαµβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 
α) Το ονοµατεπώνυµο 
β) Τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη. 
γ) Τις ηµεροµηνίες διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων. 

α των κλινικών εξετάσεων. 
ε) Τα αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων και τον φορέα που τις διενήργησε. 

. 
ν ελέγχων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ατοµική 

έκθεση του 
εργαζόµενου στο µόλυβδο. 
η) Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου και 
θ) Τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 
4. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µέσα σε 
δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και εξετάσεων και 
τηρούνται για πέντε (5) χρόνια. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού 
αποστέλλονται µε µέριµνα του εργοδότη στις ιατρικές υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εργασίας, για ερευνητικούς σκοπούς. 

Άρθρο 17 
Καταργούµενες ∆ιατάξεις 

εργαζόµενος αυτός, τοποθετηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του γιατρού της επιχείρησης σε 
νέα θέση εργασίας θα υποβάλλεται σε συχνή ιατρική παρακολούθηση σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 9. 

εργασίας ή και από την Ε
τα οποία κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή θέσης εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
Τελικές ∆ι

Άρθρο 16 
Τήρηση Στοιχείων 

1. Στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις στις οποίες διενεργείται τακτικός έλεγχος του 
περιβάλλοντος και επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων, τηρούνται
ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι και οι κατάλ
“Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”, όπου καταχωρούνται µε ακρίβεια όλα τα 
στοιχεία των παρα
µπορεί να εφαρµοσθεί το σύστηµα τήρησης αρχείου το οποίο ακολουθεί η επιχείρηση ή 
εκµετάλλευση, αρκεί το σύστηµα αυτό να εξασφαλίζει τη συστηµατική και οργανωµένη 
καταχώρηση αλλά και την εύ
2. Η καταχώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα
α) Την ηµεροµηνία, τον αριθµό, τη θέση (ή τον χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγµατοληψίας, 
τον τύπο της (“ατοµική” ή “στατική”) και το αν διενεργείται, σε επίπεδο οµάδας, καθώς 
και τα ονοµατεπώνυµα των αντίστοιχων εργαζοµένων και το είδος της εργασίας. 
β) Τον τύπο του οργάνου της δειγµατοληψία

δ) Στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά µε τα τεχνικά

επηρεάσουν το αποτέλεσµά της. 
ς, συµπληρώνεται 

και το είδος της εργασίας του εργαζόµενου. 

δ) Τα αποτελέσµατ

στ) Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων
ζ) Τα αποτελέσµατα τω
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Από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.∆/τος καταργούνται: 
1. Το Β.∆/γµα της 17.12.1921 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εξ ανθρακικού 
µολύβδου λευκού χρώµατος του οξειδίου και µολύβδου (µινίου) και λιθαργύρου και 
πάσης άλλης συνθέσεως των οξειδίων τούτων δια τον χρωµατισµόν οικοδοµών, πλοίων 
κλπ.” (Ε.Κ. 243 τεύχος Α’ της 27.12.1921). 
2. Το Β.∆/γµα της 7.1.1937 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεων 
µολύβδου λευκού χρώµατος, ως και οργανικών τινών χρωµάτων” (Φ.Ε.Κ. 16 τεύχος Α’ 
της 20.1.1937). 
3. Τα άρθρα 7, 8, 9, 10, τα εδάφια 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 11, τα άρθρα 13, 14, 
15, 16, 17, 18 και 19 του Α.Ν. 1204/1938 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως των 
µολυβδούχων χρωµάτων” (Φ.Ε.Κ. 177 τεύχος Α’ της 24.9.1938). 
4 Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 του Β.∆/τος 464/1968 “περί κανονισµού υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών 
τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας” (Φ.Ε.Κ. 153, τεύχος Α’ της 
12.7.1968). 
5. Τα άρθρα 7, 8, 9, 11, 23 και 24 του Β.∆/τος 590/1968 “περί κανονισµού υγιεινής και 
ασφάλειας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου 
εργαζοµένων” (Φ.Ε.Κ. 199 τεύχος Α’ της 11.9.68). 

Άρθρο 18 
Κυρώσεις 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του 
άρθρου 33 του Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”. 
2. Στους παραβάτες, από πρόθεση ή αµέλεια, των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού 
∆ιατάγµατος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του Ν. 1568/1985 
“Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”. 
3. Ο έλεγχος εφαρµογής του ∆ιατάγµατος αυτού ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του 
Υπουργείου Εργασίας. 

Άρθρο 19 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
υβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

. Κατεργασία συµπυκνωµάτων µολύβδου. 
2. Τήξη και µεταλλουργικός καθαρισµός µολύβδου και υδραργύρου (πρωτογενής και 
δευτερογενής). 
. Κατασκευή και χειρισµός SPRAY αρσενικούχου µολύβδου. 

4. Κατασκευή οξειδίων του µολύβδου. 
5. Παραγωγή άλλων ενώσεων του µολύβδου (περιλαµβανοµένου και του τµήµατος της 
αραγωγής των αλκυλιοµένων ενώσεων του µολύβδου που συνεπάγεται έκθεση στο 
εταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του). 

6. Κατασκευή βαφών, σµάλτων, κολλών και χρωµάτων µε µόλυβδο. 
. Κατασκευή και ανακύκλιση συσσωρευτών (1). 
. Βιοτεχνία κασσίτερου και µολύβδου. 
. Κατασκευή συγκολλήσεων που περιέχουν µόλυβδο. 
0. Κατασκευή πυροµαχικών που περιέχουν µόλυβδο. 
1. Κατασκευή αντικειµένων µε βάση το µόλυβδο ή ραµµάτων που περιέχουν µόλυβδο. 

12. Χρήση βαφών, σµάλτων, κολλών και χρωµάτων µε µόλυβδο. 
13. Βιοµηχανίες κεραµευτικής και αγγειοπλαστικής βιοτεχνίας (1). 
14. Υαλοβιοµηχανίες. 

Κ

1

3

π
µ

7
8
9
1
1
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15. Βιοµηχανίες πλαστικ ση το µόλυβδο. 
16. Συχνή χρήση συγκολλήσεων που περιέχουν µόλυβδο σε κλειστούς χώρους. 
17. Τυπογραφικές εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση µολύβδου. 
18. Εργασίες κατεδάφισης, ιδιαίτερα απόξυση, καύση και κοπή µε φλόγα υλικών που 
καλύπτονται από 
µολυβδούχα χρώµατα, καθώς και  εγκαταστάσεων (π.χ. φούρνων 
µολύβδου)(1). 

 που περιέχουν µόλυβδο σε κλειστό χώρο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές για τον περιβαλλοντικό έλεγχο 

(άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 8 παρ. 1) 

ψιών που ετοιµάζεται αφού 

και πληροφορίες σχετικά µε: 
-τις εγκαταστάσεις και τον µηχανικό εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων εξαερισµού, 

άνωσης της εργασίας, 

2. Οι µετρήσεις για να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων σε 
µόλυβδο στον αέρα πρέπει, κατά το δυνατόν, να διενεργούνται µε “ατοµικές” 
δειγµατοληψίες κατά τις οποίες το όργανο δειγµατοληψίας (δειγµατολήπτης) 

να 30 cm που εκτείνεται µπροστά από το πρόσωπο 
του εργαζόµενου και έχει κέντρο το µέσ µής που συνδέει τα αυτιά του. Επίσης 
επιδιώκεται να διατηρείται το ό παράλληλη µε το πρόσωπο 

 όργανο 

έκθεσής του σε µόλυβδο στον αέρα µπορεί να γίνει 

 των συγκεντρώσεων 
πολλαπλασιάζονται επί τους χρόνους (σε ώρες) κατά τους οποίους παραµένει ο 

ών που χρησιµοποιούν προσθετικά µε βά

 η κατεδάφιση

19. Χρήση πυροµαχικών
20. Κατασκευή και επιδιόρθωση αυτοκινήτων(1). 
21. Κατασκευή µολυβδούχου χάλυβα. 
22. Σκλήρυνση χάλυβα µε µόλυβδο. 
23. Επικάλυψη µε µόλυβδο (επιµετάλλωση). 
24. Ανάκτηση του µολύβδου και των µεταλλικών καταλοίπων που περιέχουν µόλυβδο. 
(1) Εφόσον χρησιµοποιείται ή υπάρχει µόλυβδος. 

1. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων σε µόλυβδο στον αέρα 
πρέπει να εκτελείται µε βάση πρόγραµµα δειγµατολη
προηγουµένως έχουν συλλεγεί επαρκή στοιχεία 

-το είδος, τη σύνθεση και τη µορφή των κατεργαζοµένων υλών και των παραγοµένων 
προϊόντων, 
-τις µεθόδους παραγωγής και οργ
-τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση, 
-την εργασία κάθε εργαζόµενου (φύση της εργασίας, ωράριο, διάρκεια και συνθήκες 
έκθεσης κ.ά.). 

τοποθετείται πάνω στον εργαζόµενο και φέρεται απ’ αυτόν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. Το στόµιο εισόδου του αέρα προσαρµόζεται σε κατάλληλο σηµείο κοντά στο 
πρόσωπο του εργαζόµενου ώστε να βρίσκεται µέσα στη “ζώνη αναπνοής του”, δηλαδή 
µέσα σε ένα νοητό ηµισφαίριο µε ακτί

ο της γραµ
στόµα σε θέση κατά το δυνατ

του εργαζόµενου καθ' όλη τη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Εκτός των “ατοµικών” και 
συµπληρωµατικά µε αυτές µπορούν να διενεργούνται και “στατικές” δειγµατοληψίες για 
τη µέτρηση της συγκέντρωσης σωµατιδίων µολύβδου στον αέρα σε ορισµένες θέσεις ή 
χώρους (π.χ. για τον έλεγχο πιθανών διαφυγών σκόνης από ορισµένα µηχανήµατα, ή τον 
εντοπισµό των πιο επικίνδυνων θέσεων εργασίας). Στην περίπτωση αυτή το
τοποθετείται στην αντίστοιχη θέση όπου παραµένει σταθερά κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας. Όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια “ατοµικής” δειγµατοληψίας (π.χ. 
όταν λόγω της φύσης της εργασίας του δεν µπορεί κατά τη διάρκειά της να φέρει επάνω 
του το δειγµατολήπτη) η µέτρηση της 
και µε “στατικές” δειγµατοληψίες ως εξής: Μετράται σε κάθε χώρο ή θέση όπου κινείται 
ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια του 8ώρου, η αντίστοιχη συγκέντρωση των σωµατιδίων 
µολύβδου στον αέρα (σε µg/m3). Στη συνέχεια οι τιµές
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εργαζόµ  και 

 δειγµατοληψίας που φέρει το φίλτρο πρέπει να είναι κλειστού τύπου, µε 
κυκλικό στόµιο εισόδου του δείγµατος αέρα διαµέτρου τουλάχιστον 4mm για να 
αποφευχθούν οι επιδράσεις των τοιχωµάτων. 
-Το φίλτρο πρέπει να εξασφαλίζει συγκράτηση τουλάχιστον 95% για όλα τα σωµατίδια 
µε αεροδυναµική διάµετρο ίση ή ανώτερη από 0,3 mm. 

ο
ας πρέπει να είναι 

µατολήπτη πρέπει να είναι τουλάχιστο 1 lt/min και να 
διατηρείται σταθερή στη διάρκεια της δειγµατοληψίας µε απόκλιση από την αρχική τιµή 

ίλτρο, για τον 
προσδιορισµό της συγκέντρωσης µεταλλικού µολύβδου στο δείγµα του αέρα, πρέπει να 

 

ραµέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και 

PbB: Φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης. 
ALAU: Μέθοδος DAVIS ή ισότιµη µέθοδος. 
ΖΡΡ: Αιµατοφθοριοµέτρηση ή ισότιµη µέθοδος. 
ALAD: Ευρωπαϊκή τυποποιηµένη µέθοδος ή ισότιµη µέθοδος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων 

που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγρ. 1 
1. Σύµφωνα µε τις σήµερα υπάρχουσες γνώσεις, µια σηµαντική απορρόφηση µολύβδου 

-Ουροποιητικό (νεφρά). 
2. Ο γιατρός στον οποίο έχει ανατεθεί η ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων που 
έχουν εκτεθεί στο µόλυβδο, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες κάθε εργαζόµενος εξετέθει στο µόλυβδο. 

πρέπει να δίνεται στα συµπτώµατα που συνοδεύουν το πρώτο στάδιο δηλητηρίασης από 
τον µόλυβδο. 
-Εκτίµηση της λειτουργίας των πνευµόνων (για την ενδεχόµενη σύσταση 
χρησιµοποίησης προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής). Οι αναλύσεις αίµατος (και 

ενος στους αντίστοιχους χώρους ή θέσεις, προστίθενται τα µερικά γινόµενα
το άθροισµά τους διαιρείται δια 8. Το αποτέλεσµα δίνει τη χρονικά σταθµισµένη µέση 
τιµή της έκθεσης του εργαζόµενου κατά τη διάρκεια του 8ώρου. 
3. Τεχνικές προδιαγραφές δειγµατοληψίας: 
α) Για το δειγµατολήπτη 
-Η κεφαλή

-Η επικάθιση πάνω στο φίλτρο πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή οµοιογένεια 
για να είναι δυνατή η σύγκριση µεταξύ των δύο µισών του ίδιου φίλτρου. 
β) Για την π ρεία της δειγµατοληψίας 
-Η ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στόµιο της κεφαλής δειγµατοληψί
1,25 m/sec ±10%. 
-H παροχή του αέρα στο δειγ

όχι µεγαλύτερη από ±10%. 
-Ο χρόνος (διάρκεια) της δειγµατοληψίας πρέπει να µετράται µε ακρίβεια ±2% 
τουλάχιστον. 
4. Η ανάλυση των σωµατιδίων που έχουν επικαθίσει πάνω στο φ

γίνεται µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 
ανάλυσης που δίνει ισότιµα αποτελέσµατα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Μέθοδοι µέτρησης των βιολογικών πα
άρθρο 9 παράγρ. 1 

µπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για τα συστήµατα: 
-Αιµατοποιητικό. 
-Γαστρεντερικό. 
-Νευρικό κεντρικό και περιφερειακό. 

3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
ενδεδειγµένες πρακτικές θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 
-Κατάρτιση αρχείου µε το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου. 
-Φυσική εξέταση και προσωπική συνοµιλία µε τον εργαζόµενο. Ιδιαίτερη προσοχή 
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ιδιαίτερα ο καθορισµός της τιµής του αιµατοκρίτη) και η ανάλυση των ούρων θα πρέπει 
να διενεργούνται κατά την πρώτη ιατρική εξέταση και στη συνέχεια, µε κανονικό ρυθµό 
σύµφωνα µε την κρίση του γιατρού. 
4. Εκτός από τις αποφάσεις που θα κρίνει σκόπιµες µε βάση τα αποτελέσµατα της 
βιολογικής παρακολούθησης ο γιατρός στον οποίον έχει ανατεθεί η εξέταση, θα 
καθορίσει τις περιπτώσεις, που η έκθεση ή συνέχιση της έκθεσης του εργαζόµενου στο 
µόλυβδο αντενδείκνυται. 
Οι κυριότερες αντενδείξεις είναι: 
ι) Κληρονοµικές παθήσεις: 
- Θαλασσαιµία (µεσογειακή αναιµία). 
- Ανεπάρκεια G-6-PD. 
ιι) Επίκτητες παθήσεις: 
- Αναιµία. 
- Νεφρική ανεπάρκεια. 
- Ηπατική ανεπάρκεια. 
5. Χρήση των χηλικών ουσιών: 
Η χρήση χηλικών ουσιών για προφυλακτικούς σκοπούς (προληπτική θεραπεία) 
απαγορεύεται. 
6. Θεραπεία της δηλητηρίασης: 
Θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς.  
 

η και εκτέλεση του παρόντος 
∆ιατάγµατος. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευσ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου» (Α'/34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 

ς

5 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

σης 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».  
4) Την αριθµ. 32/13.5.91 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.  

άθεση αρµοδιοτήτων στον 

.12.92).  

 του θεσµού 

ετά από 

Αρθρο 1  
Σκοπός-Πεδίο εφαρµογής  

1. Σκοπός του διατάγµατος αυτού είναι η εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς 
την οδηγία του Συµβουλιου 88/642/ΕΟΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1988 «Για την 

ράγοντες.  

Αρθρο2  

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 77/1993 
Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  

(ΦΕΚ 34/Α/18-3-93) 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

«Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο τη  Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Aνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α/70) και από το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α/101).  
2) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/198
εργαζοµένων» (Α/177).  
3) Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 (79Α) «προώθηση της απασχόλη

5) Την αριθµ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών 
στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (525/Β/92).  
6) Την αριθ. Υ 1943/9.12.92 (ΦΕΚ 727/Β/11.12.92) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίαςγια αν
Yφυπουργό Θεόδωρο ∆αµιανό.  
7) Την αρ. Υ 1935/7.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας «καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» 
(ΦΕΚ 726/Β/9
8) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/Α). «Ρύθµιση
των Επιµελητηρίων κτλ.».  
9) Την αριθµ. 474/1992 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µ
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και 
Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε:  

τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους 
κινδυνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους σε χηµικά, φυσικά και βιολογικά µέσα» (Ε.Ε.L 356/74 της 24.12. 1988).  
2. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις ή τµήµατά τους, 
του άρθρου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων», στις οποίες οι 
εργαζόµενοι κινδυνεύουν λόγω του ότι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε φυσικούς, 
χηµικούς ή βιολογικούς πα
3. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαµβανοµένων των 
αναπτυξιακών συνδέσµων και των διαδηµοτικών επιχειρήσεων.  
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 συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης των 

γεία και την ασφάλειά τους και να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να 

ε
γαζοµένων» ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των 

ερίπτωση υπέρβασης µιας οριακής τιµής έκθεσης, ο εργοδότης καθορίζει, χωρίς 

κ
ς έκθεσης των εργαζοµένων στα επιτρεπόµενα επίπεδα.  

  
ων 

 

6 (ΦΕΚ 135/Α/29.8.86) τροποποιείται ως ακολούθως:  

ικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

 
ιατάγµατος:  

στην 

Σκόνη (κονιορτός): νοούνται στερεά σωµατίδια αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε 
µηχανικές µεθόδους ή µε στροβιλισµό.  
Καπνός: νοούνται στερεά σωµατίδια σε λεπτό διαµερισµό αιωρούµενα στον αέρα, 
παραγόµενα µε θερµικές και/ή χηµικές µεθόδους.  

Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε παράγοντες  
1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να
εργαζοµένων σε παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να προσδιορίζει τη φύση και το 
επίπεδο έκθεσης των εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατόν να εκτιµήσει όλους τους 
κινδύνους για την υ
ληφθούν.  
2. Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει τα µέτρα του άρθρου 26 του Ν. 1568/85 «Υγι ινή και 
Ασφάλεια των ερ
εργαζοµένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο 
έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι «οριακές τιµές έκθεσης».  
3. Σε π
καθυστέρηση, τα αίτια της υπέρβασης αυτής και εφαρµόζει, το ταχύτερο δυνατόν τα 
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης αι τον 
περιορισµό τη
Στο ενδιάµεσο διάστηµα χορηγεί στους εργαζόµενους, για προσωρινή χρήση, κατάλληλα 
ατοµικά µέσα προστασίας.  

Αρθρο 3
Τροποποίηση του Π.∆/τος 307/86 (ΦΕΚ 135/Α/29.8.86) «Προστασία της υγείας τ
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους».  
Το Π.∆/γµα 307/8
1. Στο τέλος του άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  
«Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµ
∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαµβανοµένων των 
αναπτυξιακών συνδέσµων και των διαδηµοτικών επιχειρήσεων».  
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Για την εφαρµογή του παρόντος δ
Έκθεση σε χηµικό παράγοντα: νοείται το ατοµικό επίπεδο έκθεσης του εργαζοµένου σε 
χηµικό παράγοντα που υπάρχει στον αέρα του χώρου εργασίας.  
Το επίπεδο έκθεσης αναφέρεται στη συγκέντρωση του χηµικού παράγοντα οποία 
εκτίθεται ο εργαζόµενος σε ορισµένη χρονική περίοδο και η τιµή του εκφράζεται σε 
µέρη όγκου ατµού ή αερίου ανά εκατοµµύριο µέρη όγκου αέρα (ppm ή σε χιλιοστά 
γραµµ

3
ατίου του χηµικού παράγοντα ανά κυβικό µέτρο αέρα (mg/m ). Για τις 

περιπτώσεις ινωδών σωµατιδίων µπορεί να εκφράζεται και σε αριθµό ινών ανά µονάδα 
όγκου αέρα.  
Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: 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: 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.  
Ο χηµικός παράγων µπορεί να είναι υπό µορφή αερίου, ατµού ή αιωρούµενων 
σωµατιδίων.  
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.  

3 

 
οία έχει ίση µε το υπόψη 

η επαφή µαζί τους».  
3. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Για τους χηµικούς παράγοντες που βρίσκονται στον αέρα του χώρου εργασίας ως 
σκόνη και εφόσον δεν περιλαµβάνονται στους χηµικούς παράγοντες του πίνακος της 
προηγουµένης παραγράφου, καθορίζονται τα εξής σε ότι αφορά τις «Οριακές Τιµές 

ότητα του αναπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.  
X2 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου 
στην ποσότητα του εισπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.  
β) Για σκόνη αδρανή, ή απλώς ενοχλητική η «οριακή τιµή έκθεσης» είναι:  
- για το αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων : 5 mg/m

3
.  
3

ρου 26 του νόµου 
1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων» και του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 

άγοντες», ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των 
εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση η 

Οµίχλη: νοούνται σταγονίδια υγρού σε λεπτό διαµερισµό αιωρούµενα στον αέρα, 
παραγόµενα µε τη συµπύκνωση αερίων ή µε τη διασκόρπιση υγρών
Οι Οριακές Τιµές για τα αέρια και ατµούς εκφράζονται σε ppm οπότε δεν εξαρτώνται 
από τις µεταβολές της θερµοκρασίας και της ατµοσφαιρικής πίεσης ή σε 

3
mg/m , οπότε 

εξαρτώνται από τις µεταβολές αυτές. Σ' αυτή την περίπτωση οι τιµές τους αναφέρονται 
σε θερµοκρασία 250C και ατµοσφαιρική πίεση 760 mmHg.  
Για τα αιωρούµενα σωµατίδια εκφράζονται σε mg/m για τις συνθήκες που υπάρχουν στο 
χώρο εργασίας.  
Εισπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων: νοείται το σύνολο των αιωρούµενων 
στερεών σωµατιδίων το οποίο µπορεί να προσληφθεί από τον εργαζόµενο µε εισπνοή 
από τη µύτη ή/και το στόµα.  
Αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων: νοείται το σύνολο των σωµατιδίων 
από το εισπνεύσιµο κλάσµα που φθάνει στις κυψελίδες των πνευµόνων.  
Αεροδυναµική διάµετρος αιωρούµενου στερεού σωµατιδίου: νοείται η διάµετρος 
νοητής σφαίρας, µοναδιαίας πυκνότητος (1gr/cm

3
), η οπ

σωµατίδιο οριακή ταχύτητα πτώσεως στον αέρα.  
Η ένδειξη δέρµα (∆), η οποία επισηµαίνει ορισµένους χηµικούς παράγοντες του πίνακα 
της παρ. 1 του άρθρου 3, υπονοεί την πιθανή συµβολή στην συνολική έκθεση του 
εργαζόµενου και της ποσότητας αυτών των χηµικών παραγόντων που απορροφάται 
διαµέσου του δέρµατος κατά την άµεσ

Έκθεσης».  
α) Για σκόνη που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) η 
«Οριακή Τιµή Έκθεσης» υπολογίζεται ως εξής:  
- για το αναπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης  

3 
Τ =10/X1+2  mg/m
- για το εισπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης  
Τ = 30/X2+3 mg/m

3 

όπου,  
Τ είναι η κατά περίπτωση οριακή τιµή έκθεσης,  
X1 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου 
στην ποσ

 σωµατιδίων
- για το εισπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων σωµατιδίων: 10 mg/m .  
γ) Για σκόνη βάµβακος, «η Οριακή τιµή έκθεσης» καθορίζεται σε 1 mg/m

3 
εισπνεύσιµου 

κλάσµατος σκόνης που συλλέγεται µε κατάλληλο στατικό δειγµατολήπτη».  
4. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:  
«1.Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα του άρθ

3 του Π.∆. «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παρ
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 άρθρων 2 και 3 του παρόντος διατάγµατος. Για τον προσδιορισµό της 
φύσης και του επιπέδου, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των οριακών τιµών, 
ακολουθούνται οι αρχές και απα στο Παράρτηµα του Π.∆/τος».  
5. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως 
ακολούθως: Προσαρτάτ  το κατωτέρω 
παράρτηµα:  

ΗΜΑ  
Α. Αρχές που π ούνται για τον προ αι του 
επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες.  
1. Εάν δεν είναι δυ ισθεί µε βεβαιότητα η έκθ ων σε ένα 
(ή περισσότερους) χηµικούς παράγοντες, πρέπει να γίνεται εκτίµηση για να 
προσδιορισθεί η φύση και το επίπεδο της έκθεσης οι 
σχετικές οριακές τιµές που προβλέπονται από το άρθρο 3. έσµατα της 
εκτίµησ ν µέτρω ι να 
ληφθούν για την ς των εργαζο
2. Για τ ταρκτική επιµ ιχείων και 
ληροφοριών για τις διάφορες παραµέτρους που µπορεί να επηρεάζουν την έκθεση.  
νδεικτικός πίνακας αυτών των παραµέτρων περιλαµβάνεται στο Τµήµα Β' του 

µατος.  
3. Αν από αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες, τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας, ή τα 
αποτελέσµατα µετρήσεων που έγιναν στο παρελθόν δεν είναι δυνατή η συναγωγή 
αξιόπιστων συµπερασµάτων όσον αφορά την τήρηση των Οριακών τιµών, η εκτίµηση 
πρέπει να περιλάβει και µετρήσεις στους χώρους εργασίας, σύµφωνα µε τις 
αναφερόµενες στο τµήµα Γ' του Παραρτήµατος απαιτήσεις.  
4. Η εκτίµηση επαναλαµβάνεται, όταν υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί ανακριβής ή όταν 
επέρχεται ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας, που αναµένεται ότι θα 
επηρεάσει σηµαντικά την έκθεση των εργαζοµένων στους αντίστοιχους χηµικούς 
παράγοντες.  
5. Αν από την παραπάνω εκτίµηση διαπιστωθεί η υπέρβαση των κατά το άρθρο 3 
Οριακών Τιµών Έκθεσης (για ένα ή περισσότερους χηµικούς παράγοντες):  
- ενηµερώνονται αµέσως οι εργαζόµενοι στους οποίους αφορούν και τους δίνονται 
οδηγίες για τα µέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία της υγείας τους.  
- εντοπίζονται, χωρίς καθυστέρηση, τα αίτια της υπέρβασης και λαµβάνονται το 
συντοµότερο δυνατό, τα κατάλληλα τεχνικά ή άλλα επανορθωτικά µέτρα για την 
εξάλειψή τους, ώστε το επίπεδο έκθεσης να µειωθεί στα επιτρεπόµενα επίπεδα.  
- επαναλαµβάνεται, στη συνέχεια, η εκτίµηση µε µετρήσεις του επιπέδου έκθεσης των 
εργαζοµένων. Εάν από τις µετρήσεις διαπιστωθεί ότι συνεχίζεται η υπέρβαση των 
Οριακών Τιµών Έκθεσης η εργασία στους συγκεκριµένους χώρους θα µπορεί να 
συνεχισθεί µόνο αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.  
6. Αν από την εκτίµηση της παρ. 1 του Τµήµατος Α' του Παραρτήµατος διαπιστωθεί ότι 
τηρούνται οι κατά το άρθρο 3 Οριακές τιµές, πρέπει, όποτε είναι αναγκαίο, να 
διενεργούνται περιοδικές µετρήσεις για να ελέγχεται ο βαθµός έκθεσης των εργαζοµένων 
και η συνέχιση της τήρησης των Οριακών Τιµών. Η συχνότητα των µετρήσεων 
εξαρτάται από την επικινδυνότητα του χηµικού παράγοντα και την τιµή του επιπέδου 
έκθεσης που διαπιστώθηκε και πρέπει να αυξάνεται όσο πλησιάζει το επίπεδο έκθεσης 
την ή τις Οριακές Τιµές.  
Αντίθετα µπορεί να µειώνεται µετά από σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων όταν από τις 
αρχικές ή τις επόµενες µετρήσεις διαπιστώνεται ότι λόγω της µεθόδου και των συνθηκών 
εργασίας, ή των µέτρων που έχουν ληφθεί, τηρούνται µακροπρόθεσµα οι Οριακές Τιµές, 

έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 
απαιτήσεις των

ιτήσεις που προβλέπονται 

αι και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος

ΠΑΡΑΡΤ
ρέπει να ακολουθ σδιορισµό της φύσης κ

νατό να αποκλε εση των εργαζοµέν

και να διαπιστωθεί αν τηρούνται 
Από τα αποτελ

ης θα καθορίζεται και το εύρος τω
προστασία της υγεία

ν που ενδεχόµενα απαιτείτα
µένων.  

ην εκτίµηση είναι αναγκαία η προκα ελής συλλογή στο
π
Ε
Παραρτή
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ή όταν δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας ικανή να επιφέρει 
αύξηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων.  
7. Αν ο εργαζόµενος εκτίθεται ταυτόχρονα, ή διαδοχικά, σε περισσότερους από ένα 
χηµικούς παράγοντες αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση του κινδύνου 
για την υγεία του.  
Β. Ενδεικτικός πίνακας παραµέτρων για τις οποίες συλλέγονται στοιχεία και 
πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του Τµήµατος Α' του 
Παραρτήµατος.  
- Το είδος, η σύσταση, η µορφή και η ποσότητα των κατεργαζόµενων υλών και των 
παραγοµένων προϊόντων (πρώτες και πρόσθετες ύλες, προϊόντα, υποπροϊόντα, απόβλητα 
κ.ά.).  
- Οι µέθοδοι, οι εγκαταστάσεις και ο µηχανικός εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων τοπικού ή γενικού 
εξαερισµού.  
- Ο αριθµός των εργαζοµένων σε κάθε θέση, ή χώρο εργασία, και τα χαρακτηριστικά της 
οργάνωσης της εργασίας και της απασχόλησης κάθε εργαζοµένου (φύση της εργασίας, 
ωράριο, διάρκεια και συνθήκες έκθεσης (κ.ά.).  
- Τα γενικότερα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση.  
- Η κατανοµή στο χώρο και το χρόνο των συγκεντρώσεων των χηµικών παραγόντων.  
Γ. Απαιτήσεις για τις µετρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του Τµήµατος Α' του 
Παραρτήµατος.  
1. Οι υπεύθυνοι για τις µετρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και τον 
αναγκαίο εξοπλισµό και να έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση του.  
2. Τα χρησιµοποιούµενα όργανα λαµβάνουν δείγµα από τον αέρα του χώρου εργασίας, 
το οποίο αναλύεται είτε απευθείας από το ίδιο το όργανο (όργανα άµεσης µέτρησης) ή 
πρέπει να µεταφερθεί για ανάλυση στο εργαστήριο (όργανα που κάνουν µόνο 
δειγµατοληψία, δειγµατολήπτες).  
3. Οι µετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων στον ή 
στους χηµικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό γίνονται, κατά το δυνατόν, µε 
«ατοµικές» µετρήσεις, δηλαδή µε τη χρήση κατάλληλων οργάνων τα οποία 
τοποθετούνται πάνω στους εργαζόµενους και φέρονται απ' αυτούς εις τρόπον ώστε η 
µέτρηση να γίνεται στον αέρα που εισπνέει ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας 
του.  
4. Όταν υπάρχει οµάδα ή οµάδες εργαζοµένων που εκτελούν τις ίδιες ή παρόµοιες 
εργασίες στον ίδιο χώρο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ώστε να µπορεί εύλογα να 
θεωρηθεί ότι υπόκεινται στον ίδιο περίπου βαθµό έκθεσης στον συγκεκριµένο χηµικό 
παράγοντα, τότε µπορεί να γίνεται µέτρηση κατά οµάδες και µε τρόπο που να δίνει 
αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται ατοµική 
µέτρηση σε ένα (1) τουλάχιστον για κάθε (10) εργαζόµενους που ανήκουν στην ίδια 
οµάδα. Το αποτέλεσµα της µέτρησης θα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την τιµή του 
επιπέδου έκθεσης για όλους τους εργαζόµενους της οµάδας.  
5. Όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια «ατοµικής» µέτρησης (π.χ. όταν λόγω της φύσης 
της εργασίας ο εργαζόµενος δεν µπορεί να φέρει επάνω του το όργανο) η έκθεση µπορεί 
να εκτιµηθεί και µε «στατική» µέτρηση, εφ' όσον το αποτέλεσµά της επιτρέπει την 
εκτίµηση της έκθεσης του εργαζόµενου.  
Κατ' αυτήν, το όργανο τοποθετείται σε ορισµένη θέση και παραµένει σταθερό κατά τη 
διάρκεια της µέτρησης. Η µέτρηση πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατό, στο ύψος των 
αναπνευστικών οργάνων του η των εργαζοµένων και στη µικρότερη δυνατή απόσταση 
από αυτούς. Σε περίπτωση αµφιβολίας η µέτρηση µπορεί να γίνεται στο σηµείο όπου ο 
κίνδυνος έκθεσης είναι µεγαλύτερος.  
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6. Κατά τις µετρήσεις λαµβάνονται υπόψη η φύση των εργασιών που εκτελούνται, καθώς 
επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων.  
7. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος µπορεί να είναι κατάλληλη για τον συγκεκριµένο 
χηµικό παράγοντα, την Οριακή Τιµή και τις συνθήκες στο χώρο εργασίας.  
Αν η χρησιµοποιούµενη µέθοδος µέτρησης δεν είναι εξειδικευµένη για τον συγκεκριµένο 
χηµικό παράγοντα, η τιµή που προκύπτει από τη µέτρηση πρέπει να αποδίδεται εξ 
ολοκλήρου στον παράγοντα αυτό.  
Το όριο ανίχνευσης, η ευαισθησία και το όριο ακρίβειας της µεθόδου µέτρησης πρέπει 
να προσαρµόζονται µε την Οριακή Τιµή.  
Πρέπει να χρησιµοποιούνται µέθοδοι που να έχουν δοκιµασθεί επαρκώς υπό συνθήκες 
πρακτικής εφαρµογής και να εξασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Θα εφαρµόζονται οι 
µέθοδοι που προβλέπονται από τις εκάστοτε εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και, όπου δεν 
υπάρχουν, οι προτεινόµενες από αναγνωρισµένους διεθνείς οργανισµούς.  
8. Το αποτέλεσµα της µέτρησης µπορεί να αποδίδει την ακριβή τιµή του επιπέδου 
έκθεσης στον χηµικό παράγοντα.  
9. Μετρήσεις επιπέδου έκθεσης σε αιωρούµενα σωµατίδια:  
α) Κατά τη µέτρηση της έκθεσης σε αιωρούµενα σωµατίδια πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη, εκτός των παραπάνω, και ο τρόπος δράσης τους. Πρέπει να µετράται είτε το 
εισπνεύσιµο είτε το αναπνεύσιµο κλάσµα. Αυτό απαιτεί διαχωρισµό των σωµατιδίων 
ανάλογα µε την αεροδυναµική τους διάµετρο, από την οποία εξαρτάται κυρίως ο τρόπος 
εναπόθεσής τους κατά την εισπνοή.  
β) 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).  
γ) Για τη δειγµατοληψία του αναπνεύσιµου κλάσµατος των αιωρούµενων σωµατιδίων, 
συνιστάται η χρήση οργάνων που διαχωρίζουν τα σωµατίδια, µε αποτέλεσµα ανάλογα µε 
τη θεωρητική λειτουργία ενός διαχωριστήρα που λειτουργεί µε την αρχή της καθιζήσεως 
(κατακαθίσεως) και διαχωρίζει το 50% των σωµατιδίων που έχουν αεροδυναµική 
διάµετρο 5 µm σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή σύµβαση του Γιοχάνεσµπουργκ (1979).  
δ) Στις ατοµικές συσκευές δειγµατοληψίας, το στόµιο εισόδου του αέρα πρέπει να είναι, 
κατά το δυνατό, σε θέση παράλληλη προς το πρόσωπο του εργαζόµενου καθ' όλη τη 
διάρκεια της δειγµατοληψίας.  
ε) Στις σταθερές συσκευές δειγµατοληψίας («στατικές µετρήσεις»), η θέση και το σχήµα 
του στοµίου εισόδου του αέρα πρέπει να επιτρέπει δειγµατοληψία αντιπροσωπευτική της 
έκθεσης του εργαζόµενου, για τις διάφορες κατευθύνσεις από τις οποίες θα έρχεται ο 
αέρας.  
Η θέση του στοµίου εισόδου του αέρα δεν έχει σηµασία όταν η ταχύτητα των ρευµάτων 
στον περιβάλλοντα αέρα είναι πολύ µικρή. Όταν η ταχύτητά τους είναι ίση ή ανώτερη 
από 1 m/sec συστήνεται η δειγµατοληψία να γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο και προς όλες 
τις κατευθύνσεις.  

Αρθρο 4  
Με την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος δεν θα προκληθεί πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού 
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆., δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται 
στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων 
άρθρου 39 του Ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.  

Αρθρο 5  
Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
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Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγµατος.  

 
Αθήνα, 3 Μαρτίου 1993  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Κ. ∆ΟΥΣΗΣ  
ΥΦ/ΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ  

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

∆. ΣΙΟΥΦΑΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΥΦ/ΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Θ. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 
Τροποποίηση και συµπλήρωση τασία των εργαζοµένων από 
τους 

 που ται µ εσ ιν γοντες κατά την 
υ ε  οδηγία του Συµβο   

συµµόρφωση µε την οδηγία 97/42/ΕΚ του συµβουλίου. 
 111/Α/6-4-00) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆Ρ ΕΛ ΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2 και 3) και 3 του Ν. 1338/83 
«Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (34 Ά) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το 

στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/Α) και 
. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της συνθήκης για 
την 

ονται 
 Πράξη» (136/Α). 

. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες δ 9/Α). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» 

 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθµιση του θεσµού των 
πιµελητηρίων κ.λ.π.» (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 α 

του 
. 2469/97 (38/Α). 
. Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, 
ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
σωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο 
λωρίδη (198/Β). 
. Την µε αριθµό 7/2-6-99 γνώµη του Συ  Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

). 
7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
ε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 
. Την µε αριθµό 94/24-2-2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας 
αι Κοινωνικών u913 Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού 
σωτερικών, 
ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης οφασίζουµε: 

 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός  Αντικείµενο 

κοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/42/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1997 (Ε.Ε.L179.8-7-1997) «Για την πρώτη 

 του Π.∆. 399/94 «Προσ

κινδύνους  συνδέον ε την έκθ η σε καρκ ογόνους παρά
υλίου 90/394/ΕΟΚ»εργασία σε σ µµόρφωση µ  την (221/Α) σε

(ΦΕΚ

ΟΣ ΤΗΣ ΛΗΝΙ

άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και 

(70/Α) µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον 
εκσυγχρονισµό και την 
β

Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάν
στην τελική
2

ιατάξεις» (7
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τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ )». 
 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση π.δ.399/94 

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. 
α ριούχο βινύλιο για το οποίο ισχύει και το π.δ. 1179/80 «Περί 
π αζοµένων των εκτιθέµενων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ’ 
εφαρµογής της οδηγίας υπ’αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)» (302/Α), 
β. τον αµίαντο για το οποίο ισχύει και το π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» (31/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το 175/97, 
(150/Α), καθώς και 
γ. το βενζόλιο για το οποίο ισχύουν και ο ν. 61/75 «Περί προστασίας των εργαζοµένων 
εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων 
βενζόλιο» (132/Α), ο ν. 492/76 «Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 
1971 

σης 
 

 υγεία 

λούµενο από µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται 
στο εδάφιο α), στο οποίο η συγκέντρωση µίας ή περισσότερων επιµέρους ουσιών 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την ταξινόµηση του 
παρασκευάσµατος στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται: 
- στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 378/94 
-  παράρτη

δικασία που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του 
παρόντος, καθώς και ουσία ή παρασκεύασµα που ελκύεται µέσω διαδικασίας που 
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος. 

. Οι όροι: «Έκθεση σε χηµικό παράγοντα», «Οριακή τιµή έκθεσης», «Ανώτατη οριακή 
µή έκθεσης», Ένδειξη «∆έρµα» προσδιορίζονται στο π.δ. 307/86 (135/Α) όπως 

τροποποιήθηκε µε το 77/93 (34/Α) και το π.δ. 90/99 (94/Α) «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 

Όσον αφορά: 
. το µονοµερές χλω
ροστασίας των εργ

υπ’ αριθµόν 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων 
δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον» (332/Α) και η ΥΑ 130879/87 
«Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρω
βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας» (341/Β). Οι διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος εφαρµόζονται όταν αυτές ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και την
κατά την εργασία.» 
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος: 
1. «Καρκινογόνος παράγοντας» σηµαίνει: 
α. Ουσία η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόµηση ως καρκινογόνος 
παράγοντας στην κατηγορία 1ή 2, που παρατίθεται στο παράρτηµα VI της ΚΥΑ 378/94 
«Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών u963 σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (705/Β). 
β. Παρασκεύασµα αποτε

στο µα Ι της ΚΥΑ 1197/89 «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 
επικινδύνων παρασκευασµάτων» (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται σ’ 
αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης 
γ. Ουσία, παρασκευάσµατα ή δια

2
τι
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91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 
3

 η φύση  και η διάρκεια της έκθεσης 
των εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζο τέα µέτρα. 
Ε λέ
τρόποι
4

ή έκθεσης ή την ανώτατη οριακή 
τιµή έκθεσης καρκινογόνου παράγοντα η οποία ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 
παρόντος». 
β

ο 16 τροποποιείται ως εξής: 
α

 µέρος του παρόντος το Παράρτηµα Ι που 
α

ι 

ύς 
υ

µενους για τους οποίους καταδεικνύεται ότι υπάρχει 
κ ν
επίβλεψη της υγείας τους σύµφωνα µε το άρθρο 14, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω µέτρα: 
α) Εµπεριστατωµένη, αµέσως µετά την πρόσληψη του εργαζόµενου και πριν από την 
έκθεσή του σε βενζόλιο, κλινική ιατρική εξέταση ικανότητας και εργαστηριακές 
ε

π  
χρωστικών δεικτών αυτών. 
β) Κλινική ιατρική εξέταση του εργαζόµενου µετά δίµηνο από την έναρξη έκθεσης σε 
βενζόλιο και στη συνέχεια περιοδικά ανά εξάµηνο και εφ’ όσον κριθούν απαραίτητες και 
πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, για έλεγχο του χρόνου ροής πήξης του αίµατος, 
σ  και φαινολών στα 
ο

όλων των εργαζοµένων στο 
χώρο που σηµειώθηκε περίπτωση διαταραχής της υγείας από βενζόλιο ανά δίµηνο εφ’ 
όσον παρατηρούνται νέες περιπτώσεις.» 
δ  νέο παράρτηµα ΙΙΙ ως εξής: 
 
 

07/86 «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». 
3. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στην εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται , ο βαθµός

µένων και να καθορίζονται τα ληπ
πιπ ον, κατά την εκτίµηση του κινδύνου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι 

 έκθεσης, όπως η απορρόφηση µέσα στο δέρµα ή/ και δια του δέρµατος.» 
. Στο άρθρο 5 
α. Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Η έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιµ

. Η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 5 
5. Το άρθρ

. Η εισαγωγή του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο
ναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 6 και το Παράρτηµα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 κα
έχουν ως ακολούθως:» 
β. Η παράγραφος 2 του Παραρτήµατος Ι αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωµατικο
δρογονάνθρακες που περιέχονται µέσα στην αιθάλη άνθρακα, την ανθρακόπισσα ή την 
πισσάσφαλτο.» 
γ. Στο Παράρτηµα ΙΙ προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Ειδικότερα στους εργαζό
ίνδυ ος για την υγεία ή την ασφάλειά τους λόγω της έκθεσής τους σε βενζόλιο, η 

ξετάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν: γενική εξέταση αίµατος, προσδιορισµό του αριθµού 
αιµοπεταλίων, 
ροσδιορισµό του ποσού αιµοσφαιρίνης, µορφολογία ερυθρών αιµοσφαιρίων και

υσταλτικότητας θρόµβου, ύπαρξης βενζολίου στον εισπνεόµενο αέρα
ύρα. 
γ) Έκτακτη κλινική ιατρική εξέταση, µόλις εµφανιστούν συµπτώµατα οιασδήποτε 
διαταραχής της υγείας, που ενδέχεται να οφείλεται στην έκθεση του εργαζοµένου σε 
βενζόλιο. 
δ) Συµπληρωµατικές εξετάσεις κλινικές και εργαστηριακές 

. Προστίθεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Οριακές τιµές έκθεσης 

 
Χηµικός 
Παράγοντας 
 

Χηµικό 
(Μοριακός) 
Τύπος 

No CAS 
(1) 
 

Σηµείωση Οριακή Τιµή 
Έκθεσης Ανώτατη 

Οριακή Τιµή 
Έκθεσης 
 

    ppm mg/m3(4) ppm mg/m3
(3) 

Βενζόλιο C6H6  71-43-2 ∆ (2) 1 3,19 
 

  

 
 (1) CAS. Αριθµός Chemical Abstract Service 
(2) ∆: Είναι πιθανή η σηµαντική αύξη  επιβάρυνσης του σώµατος λόγω 
δερµατικ
(3) ppm: Μέρη 
(4) mg/m3: Χιλιοστόγραµµα ανά κυβικό µέτρο αέρα σε θερµοκρασία 25 0C και πίεση 
760 mm Υδραργύρου. 
 
Μεταβατικά µέτρα: Έως 3 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, η οριακή όλιο είναι 3ppm (= 9,57 
mg/m3).” 
 

Η ισχύς του παρόντος
Στον Υπουργό ση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ση της συνολικής
ής έκθεσης 

ανά εκατοµµύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3) 

 τιµή έκθεσης σε βενζ

Άρθρον 3 
 

Έναρξη ισχύος 
 27η Ιουνίου 2000.  διατάγµατος αρχίζει την

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευ

 502



 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 304/2000 
Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την 
χρη  
σε συµµόρφωση µ . 220/Α/19-12-
1994) όπως αυτό τροποποιήθη οποποίηση του π.δ. 395/94 
σε συµµόρφωση /13-5-1999). 

-2000) 

 περιλαµβάνονται στη τελική Πράξη» (136/Α).  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων» (177/Α).  
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 39του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και 

 5. Την µε αριθµό1/4.2.2000 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΣΥΑΕ).  

 δεν θα προκληθεί πρόσθετη 
 σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ή του κρατικού προ ισµού ΝΠ∆∆.  
 8. Την µε αριθµό 381/1-9-2000 µβουλίου Επικρατείας, µετά 

από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,  

σιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους
ε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ

κε από µε το π.δ. 89/99 «Τρ
 µε την οδηγία 95/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α

(ΦΕΚ 241/Α/3-11
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Έχονταςυπόψη:  
1. Τις διατάξεις:  
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) 3 και 4 του  Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου» (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6του Ν. 
1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (70/Α), µε το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (101/Α), µε το άρθρο 19του Ν.2367/95 (261/Α) και µε το άρθρο22του Ν. 
2789/2000 (21/Α).  
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 

της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/Α).  
 4. Την ∆Ι∆Κ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
 αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης» (630/Β).  

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (137/Α), που προ- στέθηκεµετοάρθρο27του Ν. 2081/92 «Ρύθµιση του θεσµού 
των Επιµελητηρίων κλπ» (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α 
του Ν. 2469/97 (38/Α).  

 7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
δαπάνη

ϋπολογισµού ή προϋπολογ
γν η του Συωµοδότησ

 Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, αποφασίζουµε:  

Άρθρο1  
Σκοπός  
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Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η συµπλήρωση του Παραρτήµατος I του Π.∆. 
395/94 «Ελάχιστες προ-διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση  

 

ώδικα 

90 του 

ο άρθρο 88του Ν. 

ονται στο 

ται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των ετησίων τελών κυκλοφορίας 
(χρήσης), όπως αυτά προ-βλέπονται στο άρθρο 20του Ν. 2052/92 «Μέτρα για την 
 αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις». (ΦΕΚ94/Α/5-6-1992) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2682/99 «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των 
αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α/8-2-1999)  

όδειξη 
ν 

ίου Εργασίας και 

ως:  

 του 
ωνικών Ασφαλίσεων»  

 

ο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:  
«4. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος όταν 

διαπιστώνουν παραβάσεις της παραγρ . του Παραρτήµατος I, πέραν των 
κυρώσεων που επιβάλλουν µε τις διατάξ ρόντος άρθρου, ενηµερώνουν άµεσα τις 

ουργείου Οικονοµικών και τις 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 89/655/ ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
89/99 «Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του 
Συµβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999).  

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 

1. Στο Παράρτηµα I του Π.∆. 395/94 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/99 
προστίθεται µετά την παράγραφο 3.2.4. νέα παράγραφος 3.3. ως εξής:  

«3.3. Οι εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα 
έργων σύµφωνα µε τα άρθρα2 (παράγραφος 1) και87του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κ
Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α723.3.99) πρέπει:  
α. Να φέρουν τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 

Ν. 2696/99.  
β. Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας, που προβλέπεται στ

2696/99.  
γ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπ

άρθρο 5 του Κ.Ν. 489/76 όπως αυτό ισχύει.  
δ. Να συνοδεύον

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και απ
πληρωµής τελών κυκλοφορίας) πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνω
ελέγχου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργε
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

2. To άρθρο 10 «Έλεγχος εφαρµογής»του Π.∆. 395/94 αντικαθίσταται ως ακολούθ
 

Άρθρο10  
Έλεγχος εφαρµογής  

Ο έλεγχος εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στα αρµόδια όργανα
Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν

3. To άρθρο 11 «Κυρώσεις» του Π.∆. 395/94 τροποποιείται ως ακολούθως:  
α. Η τελεία στο τέλος της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η
φράση: «όπως ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 16 
(παράγραφος 6) του Ν. 2639/98 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ205/Α/2-9-98)».  
β. Μετά την παράγραφ

άφου 3.3
εις του πα

αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπ
αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».  
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Άρθρο 3  

 

 

 ΕΡΓΩΝ 

 
 

Έναρξη ισχύος  
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.  
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και

εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.   
 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΗΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΝΟΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ

 
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
NIK. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΛΕΚ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
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 από 

του 
. 1440/84 

και στις προβλέψεις της 
υρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 

και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφο ATOM" (70/Α) µε το άρθρο 65 του ν. 
1892/90 "Για το εκσυγχρο άξεις" (101/Α) και µε το 
άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α) και 
β. της α την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται 

µού των 
ταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 

ι της 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων 

ης και Αποκέντρωσης" (630/Β). 
 Ασφάλειας της 

 δαπάνη 
 κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 

πικρατείας, µετά από 
γασίας και 

ν, 

ΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 

Σκοπός- Αντικείµενο- Πεδίο εφαρµογής 
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 
1998 "Για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία 
από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία 
των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που 
προέρχονται ή ενδέχεται να προέλθουν από την επίδραση χηµικών παραγόντων οι οποίοι 

ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 338/2001 
"Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία

κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" 
(Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή 
κοινοτικού δικαίου"(34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν
"Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά 
Ε

διασµού EUR
νισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατ

παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης γι

στην τελική Πράξη"(136/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων" (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσ
Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και αντικα
2469/97 (38/Α). 
5. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού κα
Υπουργού 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησ
6. Την µε αριθµό 3/23-03-2001 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη
σε βάρος του
8. Την µε αριθµό 562/04-09-2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ε
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ερ
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικώ
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζουµε: 
 

ΤΜΗΜΑ I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ
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υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή ως αποτέλεσµα οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητ
όπου υπεισέρχονται χηµικοί παράγοντες. 
3. Οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται όταν στο χώρο εργασί
υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων περί χηµικών παραγόντων

ας 

ας 
 

 για τους οποίους εφαρµόζονται µέτρα 
 

παϊκής 

ζονται οι 

νους 
ου συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλ 4/EOK" (ΦEK 221/A/19-12-94)  

ε
(βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορ τικές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ). 

 

ατος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των 

 
προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος διατάγµατος. 

νων εφαρµόζονται 
ν 

εταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων που 
περιέχονται: 

 µε την οδηγία 96/49/ΕΚ, 

του π.δ. 346/94 (ΦΕΚ 

εταφορά 
 στις 

 

 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, νοούνται ως: 
α. Χηµικός παράγοντας: Κάθε χηµικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή σε πρόσµειξη, όπως 
υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, χρησιµοποιείται ή απελευθερώνεται, 
εταξύ των άλλων υπό µορφή αποβλήτων, µέσω οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας, 
ίτε παράγεται σκοπίµως είτε όχι και είτε διατίθεται στο εµπόριο είτε όχι. 

ακτινοπροστασίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία σε συµµόρφωση µε τις
κοινοτικές οδηγίες που εκδίδονται δυνάµει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 
4. Για την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, εφαρµό
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και 
ειδικότερων διατάξεων του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύ
π

ίου 90/39
5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 
γκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 

ικές, διοικητικές, εκπαιδευ

6. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν
και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια του 
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 
39 του ν. 1836/89. 
7. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµ
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η
υγεία του ως άνω 
8. Οι γενικές διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµέ
πλήρως στο σύνολο του τοµέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, µε την επιφύλαξη τω
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. 
9. Όσον αφορά τη µ

α) στο π.δ. 104/99 "Οδικές µεταφορές" (ΦΕΚ 113/Α/4.6.99) 
β) στις διατάξεις εναρµόνισης
γ) στις διατάξεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Αγαθών (IMDG), του 
Κώδικα IBC και του Κώδικα IGC, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
183/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
δ) στις διατάξεις της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τη διεθνή µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων µέσω εσωτερικών πλωτών οδών και του κανονισµού για τη µ
επικίνδυνων ουσιών στο Ρήνο, όπως έχουν ενσωµατωθεί στο κοινοτικό δίκαιο και
τεχνικές εντολές για την ασφαλή µεταφορά επικίνδυνων αγαθών που έχουν εκδοθεί, κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγµατος, από την Οργάνωση ∆ιεθνούς 
Πολιτικής Αεροπορίας. 

µ
ε
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β. Επιβλαβής χηµικός παράγοντας: 
i) κάθε χηµικός παρά ίνδυνης ουσίας 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI της KYA 378/94 (705/B) "Επικίνδυνες 

ηγία 

ε η ουσία αυτή έχει καταταγεί δυνάµει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από τις 

σκευασία 

 ως επικινδύνων για το περιβάλλον, 

 χρησιµοποιείται ή υπάρχει στο χώρο εργασίας, 
 

οί 
ς σε οποιαδήποτε διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής, του 

 

ρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του. 
 σε 

 του 

ω 

, ή ενός δείκτη επίδρασης 

 Πηγή κινδύνου: 

θεσης 

γοντας που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως επικ

ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδ
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/EOK όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει", είτ
ουσίες οι οποίες πληρούν µόνο τα κριτήρια κατάταξης ως 
επικινδύνων για το περιβάλλον, 
ii) κάθε χηµικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου 
παρασκευάσµατος κατά την έννοια της KYA 1197/89 (567/B) "Tαξινόµηση, συ
και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων", είτε το παρασκεύασµα αυτό έχει 
καταταγεί δυνάµει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από τα παρασκευάσµατα τα οποία 
πληρούν µόνον τα κριτήρια κατάταξης
iii) κάθε χηµικός παράγοντας που δεν πληροί µεν τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου, 
σύµφωνα µε τα σηµεία i) και ii), ενδέχεται όµως να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζοµένων λόγω των φυσικοχηµικών, χηµικών ή τοξικολογικών 
ιδιοτήτων του και του τρόπου µε τον οποίο
συµπεριλαµβανοµένου κάθε χηµικού παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί οριακή τιµή
επαγγελµατικής έκθεσης. 
γ. ∆ραστηριότητα όπου υπεισέρχονται χηµικοί παράγοντες:  
Κάθε εργασία στην οποία χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν χηµικ
παράγοντε
χειρισµού, της αποθήκευσης, της µεταφοράς ή της εξάλειψης και της επεξεργασίας, ή που
προκύπτουν από τέτοια εργασία 
δ. Οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης ή Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό 
παράγοντα: 
Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση 
του εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, 
κατά τη διά
ε. Ανώτατη οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης ή Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης
χηµικό παράγοντα: 
Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση
εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά 
τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο εργασίας του, έστ
και αν τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης. 
στ. Βιολογική οριακή τιµή:  
Το όριο της συγκέντρωσης, εντός του συγκεκριµένου βιολογικού µέσου, του εκάστοτε 
χηµικού παράγοντα, του µεταβολίτη του
ζ. Επίβλεψη της υγείας:  
Η εξέταση ενός εργαζοµένου προκειµένου να καθοριστεί η κατάσταση της υγείας του σε 
συσχετισµό προς την έκθεσή του σε συγκεκριµένους χηµικούς παράγοντες κατά την 
εργασία 
η. Εγγενής κίνδυνος ή
Η εγγενής ιδιότητα ενός χηµικού παράγοντα που µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
θ. Κίνδυνος:  
Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης ή/και έκ
και η πιθανή έκταση της βλάβης. 
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Άρθρο 3 
Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιµές 

1. Οι οριακές τιµές έκθεσης ή/και οι ανώτατες οριακές τιµές έκθεσης, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 (παράγραφοι δ και ε) του παρόντος διατάγµατος που θεσπίζονται µε 

µικούς 
) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

ές 

ρτηµα Ι του παρόντος διατάγµατος. 

θρο 4 

 8 
ίας των 

της οφείλει, καταρχήν, να αξιολογήσει αν στο 

αι 

 

 

οφορίες αυτές περιλαµβάνουν την ειδική 
ξιολόγηση του κινδύνου για τους χρήστες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί χηµικών 
παραγόντων (KYA 378/94, KYA 1197/8

κατά την εργασία κινδύνων από χηµικούς ες, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του π.δ. 
17/96, και προσδιορίζει τα µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του 

 ή όταν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της 
υγείας το καθιστούν αναγκαίο. 

βάση τις κοινοτικές ενδεικτικές και δεσµευτικές οριακές τιµές περιλαµβάνονται στο π.δ. 
307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χη
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"(135/Α
2. Οι βιολογικές οριακές τιµές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 (παράγραφος στ) του 
παρόντος διατάγµατος που θεσπίζονται µε βάση τις κοινοτικές δεσµευτικές βιολογικ
οριακές τιµές, µαζί µε άλλες συναφείς πληροφορίες για την επίβλεψη της υγείας, 
περιλαµβάνονται στο παρά
 

ΤΜΗΜΑ II 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Άρ
Καθορισµός και εκτίµηση κινδύνου των επιβλαβών χηµικών παραγόντων 

 
1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος
και στο άρθρο 8 του π.δ. 17/96 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγε
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 
91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96), ο εργοδό
χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες. Εάν αυτό συµβαίνει, τότε 
εκτιµά κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ο οποίος οφείλετ
στην παρουσία των εν λόγω χηµικών παραγόντων, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
- τις εγγενώς επιβλαβείς ιδιότητές τους, 
- τις πληροφορίες περί ασφάλειας και υγείας που παρέχονται από τον προµηθευτή (π.χ. στο
δελτίο δεδοµένων ασφάλειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της KYA 378/94 ή της KYA 
1197/89), 
- το επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, 
- τις περιστάσεις της εργασίας όπου υπεισέρχονται τέτοιοι παράγοντες,    
περιλαµβανοµένης της ποσότητάς τους, 
- τις οριακές τιµές έκθεσης ή βιολογικές οριακές τιµές σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, 
- τα αποτελέσµατα των ληφθέντων ή ληπτέων προληπτικών µέτρων, 
- εφόσον υπάρχουν, τα πορίσµατα της τυχόν επίβλεψης της υγείας που έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί. Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει συµπληρωµατικές πληροφορίες που
απαιτούνται για την εκτίµηση του κινδύνου, είτε από τον προµηθευτή είτε από άλλες 
εύκολα διαθέσιµες πηγές. Εάν χρειάζεται, οι πληρ
α

9 κλπ). 
2. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων 

 παράγοντ

παρόντος διατάγµατος. Η εκτίµηση κινδύνου πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη δέουσα 
µορφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και πρακτική, και µπορεί να περιλαµβάνει 
απόδειξη από τον εργοδότη ότι η φύση και η έκταση των κινδύνων που σχετίζονται µε 
τους χηµικούς παράγοντες καθιστά περιττή περαιτέρω λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων. 
Η εκτίµηση κινδύνου πρέπει να ενηµερώνεται, ιδίως εάν έχουν σηµειωθεί σηµαντικές 
αλλαγές οι οποίες την καθιστούν ξεπερασµένη

 509



 

3. Στην εκτίµηση κινδύνου πρέπει να περιλαµβάνονται ορισµένες δραστηριότητες µέσα
στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, όπως η συ

 
ντήρηση, σχετικά µε τις οποίες µπορεί να 

και 

ς 
ο κίνδυνος εκτιµάται βάσει του κινδύνου που παρουσιάζει ο 

 
ενέχει η 

ύς 
 

χονται 
 παράγοντες, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία προληπτικά µέτρα που 

 

 

νόν 

περιορισµό της ποσότητας χηµικών παραγόντων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας στο 
ελάχιστο που απαιτείται για το συγκεκριµ εργασίας, 
- κατάλληλες διαδικα  ασφαλή 
χειρισµό, αποθήκευση και µεταφορά, εντός του χώρου εργασίας, επιβλαβών χηµικών 

ται στο άρθρο 4 

 
 7 και 10. 

 
ρο εργασίας 

 
θρου είναι 

 αυτού. 
 
 

προβλεφθεί ότι υπάρχει ενδεχόµενο σηµαντικής έκθεσης ή οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επιβλαβή αποτελέσµατα για την ασφάλεια και την υγεία για άλλους λόγους, ακόµη 
µετά τη λήψη όλων των τεχνικών µέτρων. 
4. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που συνεπάγονται την έκθεση σε πολλούς επιβλαβεί
χηµικούς παράγοντες, 
συνδυασµός όλων αυτών των χηµικών παραγόντων. 
5. Στην περίπτωση νέας δραστηριότητας όπου υπεισέρχονται επιβλαβείς χηµικοί
παράγοντες, η εργασία  αρχίζει µόνον όταν έχει γίνει η εκτίµηση του κινδύνου που 
δραστηριότητα αυτή και έχουν εφαρµοστεί όλα τα προβλεπόµενα προληπτικά µέτρα. 
 

Άρθρο 5 
Γενικές αρχές για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε επιβλαβείς χηµικο
παράγοντες και εφαρµογή των άρθρων 6, 7 και 10 του διατάγµατος όσον αφορά την

εκτίµηση των κινδύνων 
 

1. Κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής του να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων κατά την άσκηση οιασδήποτε δραστηριότητας στην οποία υπεισέρ
επιβλαβείς χηµικοί
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 5, 6 και 7 του π.δ 17/96, καθώς και τα µέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 
2. Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την εργασία όπου
υπεισέρχονται επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες πρέπει να εξαλείφονται ή να περιορίζονται 
στο ελάχιστο µε: 
- το σχεδιασµό και την οργάνωση εργασίας στο χώρο εργασίας, 
- την πρόβλεψη κατάλληλου εξοπλισµού για την εργασία µε χηµικούς παράγοντες και 
διαδικασιών συντήρησης που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
κατά την εργασία, 
- τη µείωση στο ελάχιστο του αριθµού των εργαζοµένων που υφίστανται ή είναι πιθα
να υποστούν έκθεση, 
- τον περιορισµό στο ελάχιστο της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης, 
- κατάλληλα µέτρα υγιεινής, 
- 

ένο τύπο 
σίες εργασίας που περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για τον

παραγόντων και αποβλήτων που περιέχουν τέτοιους χηµικούς παράγοντες. 
3. Όταν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου που προβλέπε
παράγραφος 1 καταδεικνύουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων, εφαρµόζονται τα ειδικά µέτρα προστασίας, πρόληψης και παρακολούθησης
που προβλέπονται στα άρθρα 6,
4. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 10 δεν εφαρµόζονται εάν τα αποτελέσµατα της 
εκτίµησης κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 αποδεικνύουν ότι οι
ποσότητες επιβλαβούς χηµικού παράγοντα που υπάρχουν στο χώ
παρουσιάζουν µικρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και ότι τα
µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρ
επαρκή για τη µείωση του κινδύνου
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Άρθρο 6 
Ειδικά προστατευτικά και προληπτικά µέτρα 

 

ο 

 
ράγοντα, αντικαθιστώντας τον 

ής ή, 

 

 της 
εκτίµηση 

 λόγω µέτρα συγκαταλέγονται, 
ατά σειρά προτεραιότητας, τα εξής: 
α. Ο σχεδιασµός των κατάλληλων εργα ασιών και µηχανικών ελέγχων και η 
χρησιµοποίηση κατάλληλου εξο  να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκλυση επιβλαβών χη αγόντων οι οποίοι ενδέχεται να 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλ  των εργαζοµένων στο χώρο 
εργασίας 

 

 παρόντος άρθρου συνοδεύονται από 
 του 

νδέχεται να επηρεάσει την έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικούς 

στο χώρο εργασίας, ιδίως σε σχέση 
α, 

τασία. 
οι 

είου 

ι αξιολόγησή 
ώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαµβάνει 

, καθώς 
 εργαζοµένων και το είδος της εργασίας. 

 δειγµάτων και 

ς 
ηµερήσιας εργασίας. 

1. Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος από επιβλαβή χηµικό παράγοντα για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων κατά την εργασία εξαλείφεται ή µειώνεται στ
ελάχιστο. 
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 προτιµάται η αντικατάσταση, δηλαδή ο εργοδότης
αποφεύγει τη χρησιµοποίηση ενός επιβλαβούς χηµικού πα
µε χηµικό παράγοντα ή διεργασία που, υπό τις συνθήκες χρήσης, δεν είναι επιβλαβ
κατά περίπτωση, είναι λιγότερο επιβλαβής για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων. Όταν η φύση της δραστηριότητας δεν επιτρέπει την εξάλειψη του κινδύνου
µέσω αντικατάστασης, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων και της εκτίµησης του 
δυνητικού κινδύνου που προβλέπεται 
στο άρθρο 4, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στο ελάχιστο, µέσω
εφαρµογής προστατευτικών και προληπτικών µέτρων, τα οποία συνάδουν µε την 
του κινδύνου που γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4. Στα εν
κ

σιακών διαδικ
πλισµού και υλικών, ούτως ώστε

µικών παρ
εια και την υγεία

β. Η εφαρµογή µέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή του κινδύνου, όπως επαρκούς
αερισµού και κατάλληλων οργανωτικών µέτρων 
γ. Όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί µε άλλα µέσα, η εφαρµογή µέτρων 
ατοµικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού. 
3. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 10 εφόσον είναι σκόπιµο λόγω της φύσης
κινδύνου. 
4. Ο εργοδότης πραγµατοποιεί τακτικά, και όποτε επέρχεται οιαδήποτε µεταβολή στις 
συνθήκες που ε
παράγοντες, τις αναγκαίες µετρήσεις των χηµικών παραγόντων που ενδέχεται να 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων 
µε τις οριακές τιµές έκθεσης, εκτός εάν ο εργοδότης αποδεικνύει σαφώς µε άλλα µέσ
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ότι έχει επιτευχθεί κατάλληλη πρόληψη και προσ
Όταν διενεργείται τακτικός έλεγχος του περιβάλλοντος τηρούνται τα βιβλία και 
κατάλογοι που προβλέπονται από το άρθρο 26 του ν. 1568/85, όπου καταχωρούνται µε 
ακρίβεια όλα τα στοιχεία των ελέγχων. 
Για την τήρηση των στοιχείων αυτών µπορεί να εφαρµοσθεί το σύστηµα τήρησης αρχ
το οποίο ακολουθεί η επιχείρηση, αρκεί το σύστηµα αυτό να εξασφαλίζει τη συστηµατική 
και οργανωµένη καταχώρηση αλλά και την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση κα
τους. Η καταχ
τουλάχιστον τα εξής: 
α) Την ηµεροµηνία, τον αριθµό, τη θέση (ή τον χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγµατοληψίας, 
τον τύπο της (“ατοµική” ή “στατική”) και το αν διενεργείται, σε επίπεδο οµάδας
και τα ονοµατεπώνυµα των αντίστοιχων
β) Τον τύπο του οργάνου της δειγµατοληψίας, το φορέα της ανάλυσης των
κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τη µέτρηση. 
γ) Το αποτέλεσµα της µέτρησης και το εκτιµώµενο επίπεδο έκθεσης στη διάρκεια 8ωρη
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δ) Στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά µε τα τεχνικά ή άλλα µέτρα και µέσα πρόληψης 
καθώς και µε άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκθεσης 

 
ρεάσουν το αποτέλεσµά της. 

α να διορθώσει την κατάσταση, λαµβάνοντας προληπτικά 
αι προστατευτικά µέτρα. 

6. Επί τη βάσει της συνολικής εκτίµησης και των γενικών αρχών πρόληψης των κινδύνων 
που προβλέπονται στα άρθρα 4 κα ει τεχνικά ή/και οργανωτικά 
µέτρα, ανάλογα µε το χαρακτήρα της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, 

α, κατά σειρά προτεραιότητας, για: 

 περίπτωση 
, 

καγιές 
 

υσίες ή µίγµατα ουσιών µε επιβλαβή φυσικά αποτελέσµατα, και 

ξης οφειλόµενης στην ανάφλεξη εύφλεκτων 

 συστήµατα 

χνικά 
όψη 

 στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ Β 17081/2964 (ΦΕΚ 157/Β/13.3.96) "Συσκευές 
 

τάσεων, 
εων ή 

ακτης 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 9 του π.δ. 17/96, ο εργοδότης, 
 ατυχήµατα, συµβάντα 

σία επιβλαβών χηµικών 
χέδια δράσης) οι οποίες µπορούν 

να εφαρµόζονται όταν συµβεί ένα τέτοιο γεγονός, προκειµένου να γίνουν οι κατάλληλες 

των εργαζοµένων στο χηµικό παράγοντα κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας και ήταν
δυνατόν να επη
5. Κατά τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 4 ή απορρέουν 
από αυτό, ο εργοδότης λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα των διαδικασιών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 
Οπωσδήποτε, όποτε σηµειώνεται υπέρβαση µιας οριακής τιµής έκθεσης σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη το 
χαρακτήρα του ορίου αυτού, γι
κ

ι 5, ο εργοδότης λαµβάν

του χειρισµού και του διαχωρισµού των µη 
συµβατών, µεταξύ τους, χηµικών παραγόντων, για την προστασία των εργαζοµένων από 
τις πηγές κινδύνου που προέρχονται από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες των χηµικών 
παραγόντων. Ειδικότερα λαµβάνει µέτρ
α. Την πρόληψη της παρουσίας, στο χώρο εργασίας, επικινδύνων συγκεντρώσεων 
εύφλεκτων ουσιών ή επικινδύνων ποσοτήτων χηµικά ασταθών ουσιών ή, στην
που το είδος της εργασίας δεν το επιτρέπει
β. Την αποφυγή της παρουσίας πηγών ανάφλεξης που µπορούν να προκαλέσουν πυρ
και εκρήξεις ή της ύπαρξης ανεπιθύµητων συνθηκών που µπορούν να ενεργοποιήσουν
χηµικά ασταθείς ο
γ. Το µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρη
ουσιών ή των επιβλαβών φυσικών αποτελεσµάτων που οφείλονται σε χηµικά ασταθείς 
ουσίες ή µείγµατα ουσιών. Ο εργασιακός εξοπλισµός και τα προστατευτικά
που παρέχονται από τον εργοδότη για την προστασία των εργαζοµένων πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις ως προς το σχεδιασµό, την 
κατασκευή και την προµήθεια τους όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Τα τε
ή/και οργανωτικά µέτρα που λαµβάνονται από τον εργοδότη πρέπει να λαµβάνουν υπ
και να συµµορφώνονται µε την ταξινόµηση του εξοπλισµού σε κατηγορίες που 
προβλέπεται
και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες" Ο
εργοδότης λαµβάνει µέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των εγκατασ
του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων ή παρέχει εξοπλισµό αποτροπής των εκρήξ
συστήµατα εκτόνωσης των εκρηκτικών πιέσεων. 
 

Άρθρο 7 
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων, συµβάντων και καταστάσεων έκτ

ανάγκης 
 

1. Με την 
για να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων από
ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που συνδέονται µε την παρου
παραγόντων στο χώρο εργασίας, καθορίζει διαδικασίες (σ

ενέργειες. Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν 
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σχετικές ασκήσεις ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιούνται τακτικά, και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών. 
2. Σε περίπτωση κατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο εργοδότης λαµβάνει 

ετικά τους 

ς το 

ν 

 

µενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να παραµένουν στην προσβεβληµένη ζώνη. 
 εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία 

 
θούν 

ιµετώπισης, παροχής βοήθειας, διαφυγής και διάσωσης, αµέσως µόλις 

ιµες οι πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για 

ς 
ς. 

υν τα ακόλουθα: 
ό σηµείωµα για τους σχετικούς εργασιακούς εγγενείς κινδύνους, τα µέτρα 

ου να 
εσίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να ετοιµάσουν τις 

 σχετικά µε συγκεκριµένους εγγενείς κινδύνους που 

νται: 
- τα δεδοµένα που λαµβάνονται σύµφωνα µε  άρθρο 4 του παρόντος διατάγµατος και 
περαιτέρω πληροφορίες για κάθε σηµαν λή στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε 
αλλαγή των δεδοµέν
- πληροφορίες σχετικά µε τους επιβλαβείς χη  παράγοντες στο χώρο εργασίας, όπως 

ι 

 
ρέπει να λαµβάνουν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους 
ργαζοµένους στο χώρο εργασίας, 

αµέσως µέτρα για να µετριάσει τις επιπτώσεις και για να ενηµερώσει σχ
ενδιαφερόµενους εργαζόµενους. Για την αποκατάσταση της οµαλότητας: 
- ο εργοδότης εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάσταση
συντοµότερο δυνατό, 
- µόνο οι εργαζόµενοι που είναι απαραίτητοι για τη διενέργεια των επισκευών και άλλω
αναγκαίων εργασιών επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβεβληµένη ζώνη. 
3. Οι εργαζόµενοι οι οποίοι επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβεβληµένη ζώνη
εφοδιάζονται µε κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, 
ειδικό εξοπλισµό και εγκαταστάσεις ασφαλείας που πρέπει να χρησιµοποιούν ενόσω 
διαρκεί η κατάσταση αυτή. Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να είναι µόνιµη. Τα µη 
προστατευό
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του π.δ. 17/96, ο
µέτρα για να εξασφαλίσει τα συστήµατα προειδοποίησης και άλλα συστήµατα 
επικοινωνίας που απαιτούνται για την επισήµανση αυξηµένου κινδύνου για την ασφάλεια
και την υγεία, προκειµένου να καταστεί δυνατή η δέουσα αντίδραση και να αναληφ
ενέργειες αντ
παραστεί ανάγκη. 
5. Ο εργοδότης µεριµνά ώστε να είναι διαθέσ
την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις οποίες υπεισέρχονται επιβλαβείς 
χηµικοί παράγοντες. Οι αρµόδιες εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες αντιµετώπιση
ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτέ
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνο
- προειδοποιητικ
εντοπισµού των εγγενών κινδύνων, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες προκειµέν
µπορούν οι υπηρ
δικές τους διαδικασίες αντιµετώπισης και τα δικά τους προληπτικά µέτρα, και 
- τυχόν διαθέσιµες πληροφορίες
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη στιγµή ατυχήµατος ή κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις διαδικασίες 
που καταρτίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 8 
Ενηµέρωση και κατάρτιση των εργαζοµένων 

 
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 17/96, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι 
στους εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους τους παρέχο

το
τική µεταβο

ων αυτών, 
µικούς

η ταυτότητα αυτών των παραγόντων, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία, ο
σχετικές οριακές τιµές έκθεσης και άλλες ισχύουσες διατάξεις, 
- κατάρτιση και πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες προφυλάξεις και τα µέτρα που
π
ε
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- πρόσβαση σε οιοδήποτε δελτίο στοιχεί ας που χορηγείται από τον προµηθευτή 
ι οι 

ονται κατά τρόπο ανάλογο προς το αποτέλεσµα της εκτίµησης του κινδύνου που 
 αυτός µπορεί να 

πτει 

α 
ντων και περί ενδείξεων ασφαλείας στο 
ν παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην 

φής αναγνώριση των 

 
ργαζοµένων σε κινδύνους για την υγεία τους από 
ι ορισµένες δραστηριότητες όπου υπεισέρχονται 

γωγή, η παρασκευή ή η χρήση κατά την εργασία των χηµικών 
αι, 

 στο εν λόγω παράρτηµα. 

γράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
έρευνας και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης 

 

ν στους χηµικούς παράγοντες που αναφέρονται στην 
ι, ιδίως µε την υποχρέωση να πραγµατοποιούνται, 

ραγόντων ως ενδιάµεσων, σε ένα µόνο κλειστό σύστηµα, από το οποίο οι 
ρο που είναι 

ο 
την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας προκειµένου να λάβει σχετική 

 υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- την ποσότητα του χηµικού παράγοντα που θα χρησιµοποιείται ετησίως, 
 ή διαδικασίες, 

ποίους ενδέχεται να αφορά η δραστηριότητα, 

ων ασφαλεί
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της KYA 1197/89 και το άρθρο 27 της KYA 378/94, και ότ
πληροφορίες: 
- παρέχ
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος διατάγµατος. Ο τρόπος
ποικίλλει, από προφορική κοινοποίηση έως ατοµική οδηγία και εκπαίδευση µαζί µε 
έγγραφη ενηµέρωση, αναλόγως της φύσεως και του βαθµού του κινδύνου που προκύ
από την εκτίµηση κινδύνου δυνάµει του εν λόγω άρθρου, 
- ενηµερώνονται προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές των συνθηκών. 
2. Όταν τα δοχεία και οι σωληνώσεις για επιβλαβείς χηµικούς παράγοντες που 
χρησιµοποιούνται κατά την εργασία δεν διαθέτουν σήµανση σύµφωνη µε την ισχύουσ
νοµοθεσία περί επισήµανσης των χηµικών παραγό
χώρο εργασίας, ο εργοδότης, µε την επιφύλαξη τω
προαναφερόµενη νοµοθεσία, διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η σα
περιεχοµένων των δοχείων και των σωληνώσεων, όπως και η φύση των εν λόγω 
περιεχοµένων και οι τυχόν συναφείς εγγενείς κίνδυνοι. 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 
Απαγορεύσεις 

1. Για την πρόληψη της έκθεσης των ε
ορισµένους χηµικούς παράγοντες ή/κα
χηµικοί παράγοντες, η παρα
παραγόντων και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ απαγορεύοντ
στο βαθµό που ορίζεται
2. Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
παρα
- αποκλειστικά για σκοπούς επιστηµονικής 
της ανάλυσης, 
- για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξάλειψη των χηµικών παραγόντων που
υπάρχουν υπό µορφή υποπροϊόντων ή απορριµµάτων, 
- για την παραγωγή των χηµικών παραγόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως ενδιάµεσες ουσίες, και για τη χρήση αυτή. 
Η έκθεση των εργαζοµένω
παράγραφο 1 πρέπει να προλαµβάνετα
τόσο η παραγωγή όσο και η σε όσο το δυνατόν πρωιµότερο στάδιο χρήση αυτών των 
χηµικών πα
προαναφερόµενοι χηµικοί παράγοντες µπορούν να αφαιρούνται µόνο στο µέτ
απαραίτητο για την παρακολούθηση της διεργασίας ή για τη συντήρηση του 
συστήµατος. 
3. Εργοδότης που θέλει να εφαρµόσει τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφ
2, υποβάλλει αίτηση σ
άδεια. Ο εργοδότης µαζί µε την αίτηση
- το λόγο της αίτησης για παρέκκλιση, 

- τις σχετικές δραστηριότητες ή/και αντιδράσεις
- τον αριθµό των εργαζοµένων τους ο
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- τις προβλεπόµενες προφυλάξεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 

λαµβάνονται για την πρόληψη της έκθεσης των 
ργαζοµένων. 

4. Η Επιθεώρηση Εργασίας, αν το κρίνει οκειµένου να χορηγήσει την άδεια 
µπορεί να ζητήσει και πρόσθε τη, σύµφωνα µε το άρθρο 31 
του Ν. 1568/85 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”. Για την χορήγηση της άδειας, η 

 
ς 

1. Εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 4 
 εργαζοµένων διενεργείται επίβλεψη της υγείας 

 

τά την 
 στους συγκεκριµένους χώρους εργασίας. 

ς υγείας ενδείκνυται όταν: 

 µε την 

η τεχνική έρευνας παρουσιάζει µικρό κίνδυνο για τους εργαζοµένους. Επιπλέον, πρέπει 
να υπάρχουν έγκυρες τεχνικές ανίχν  ή της επίπτωσης. 
3. Όταν έχει καθοριστεί δεσµευτική βιολ ή τιµή, όπως προβλέπεται στο 
παράρτηµα Ι, η επίβλεψη της υγεία παίτηση για την εργασία µε το 

οβάλλεται σε επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε τις 
ων 1, 2 και 3 τηρούνται ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι. 

τοµικοί ιατρικοί φάκελοι περιλαµβάνουν σύνοψη των αποτελεσµάτων της 
ης επίβλεψης της υγείας καθώς και των τυχόν δεδοµένων παρακολούθησης 

αι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του συγκεκριµένου ατόµου. Η βιολογική 
ύθηση και οι συναφείς απαιτήσεις δύνανται να αποτελούν µέρος της επίβλεψης 

λληλη µορφή, η οποία 
τον τυχόν απόρρητο 

χιστον 

ζόµενου. 

τρικών εξετάσεων. 
τάσεων. 

οτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων και τον φορέα που τις διενήργησε. 
στ) Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

ενδιαφερόµενων εργαζοµένων, 
- τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που 
ε

 σκόπιµο πρ
τες πληροφορίες από τον εργοδό

οποία ανανεώνεται κατ’ έτος, η Επιθεώρηση Εργασίας µπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη
την τήρηση κάθε κατάλληλου προληπτικού µέτρου για την προστασία της υγείας και τη
ασφάλειας των εργαζοµένων. 
 

Άρθρο 10 
Επίβλεψη της υγείας 

 

καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία των
των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές ρυθµίσεις στην νοµοθεσία για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας πρέπει να συνεκτιµώνται κα
εφαρµογή προληπτικών µέτρων
Η επίβλεψη τη
- η έκθεση του εργαζοµένου σε επιβλαβή χηµικό παράγοντα είναι τέτοια, ώστε µια 
διαγνώσιµη ασθένεια ή δυσµενής επίπτωση επί της υγείας µπορεί να συνδεθεί
έκθεση αυτή, και 
- υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας του εργαζοµένου, υπάρχει πιθανότητα να 
επέλθει η εν λόγω ασθένεια ή επίπτωση, και 
- 

ευσης της ασθένειας
ογική οριακ

ς είναι υποχρεωτική α
συγκεκριµένο παράγοντα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παραρτήµατος αυτού. 
Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται σχετικά µε την απαίτηση αυτή πριν τους ανατεθεί η 
εργασία που συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στον αναφερόµενο επιβλαβή χηµικό 
παράγοντα. 
4. Για κάθε εργαζόµενο ο οποίος υπ
απαιτήσεις των παραγράφ
5. Οι α
διενεργούµεν
που είν
παρακολο
της υγείας. Οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι τηρούνται υπό κατά
επιτρέπει τη µεταγενέστερη αναδροµή σε αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη 
χαρακτήρα τους. Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος περιλαµβάνει τα εξής τουλά
στοιχεία: 
α) Το ονοµατεπώνυµο και το είδος της εργασίας του εργα
β) Τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη. 
γ) Τις ηµεροµηνίες διενέργειας των ια
δ) Τα αποτελέσµατα των κλινικών εξε
ε) Τα απ
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ζ) Τα αποτελέσµατα των ελέγχων του πε ς που αναφέρονται στην ατοµική 
έκθεση του εργαζόµενου στο χη
η) Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου και 

κα 

 (20) τουλάχιστον χρόνια. 
ετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού αποστέλλονται µε µέριµνα του εργοδότη 

στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, για ούς σκοπούς. Αντίγραφα των ατοµικών 
ιατρικών φακέλων παρέχονται στην αρµ ρηση Εργασίας κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως. Κάθε εργαζόµενος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, έχει πρόσβαση στον 

ση 

ζόµενος πάσχει από διαγνώσιµη ασθένεια ή δυσµενή 

τα, στον τόπο 
ργασίας, ή 

- διαπιστώνεται υπέρβαση βιολογικής τι ερης της δεσµευτικής βιολογικής 
οριακής τιµής σύµφωνα µε το παρά

) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται, από τον γιατρό εργασίας ή από την αρµόδια Επιθεώρηση 

ές σχετικά µε τυχόν επίβλεψη της υγείας στην οποία θα πρέπει 
να υποβληθεί µετά την έκθεση και 
β) ο εργοδότης 
- αναθεωρεί την αξιολόγηση του κινδ ει σύµφωνα µε το άρθρο 4 
αράγραφος 1, 

- αναθεωρεί τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, 
- λαµβάνει υπόψη τη συµβουλή του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας ή τις 
ποδείξεις της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, προκειµένου να εφαρµόσει τα µέτρα τα 
οποία απαιτούνται για την εξάλε ου σύµφωνα µε το άρθρο 6, 
υµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας ανάθεσης στον εργαζόµενο εναλλακτικής 
ργασίας στην οποία δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω έκθεσης 
 µεριµνά για τη συνεχή επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση της 
ατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου ο οποίος έχει υποστεί παρόµοια έκθεση. 
τις περιπτώσεις αυτές, ο γιατρός εργασίας ή η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας µπορεί να 
ροτείνει την ιατρική εξέταση των εκτιθεµένων ατόµων. 

 
Άρθρο 11 

∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων 
 

ι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους 
ραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του π.δ. 17/96 όσον αφορά τα θέµατα που 
αλύπτονται από το παρόν διάταγµα, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων του. 

ριβάλλοντο
µικό παράγοντα. 

θ) Τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 
Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µέσα σε δέ
πέντε (15) ηµέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και εξετάσεων και 
τηρούνται για είκοσι
Μ

 ερευνητικ
όδια Επιθεώ

ατοµικό του ιατρικό φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση παύει τις 
δραστηριότητές της, οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι διατίθενται στην αρµόδια Επιθεώρη
Εργασίας. 
6. Όταν, ως αποτέλεσµα της επίβλεψης της υγείας: 
- διαπιστώνεται ότι ένας εργα
επίπτωση για την υγεία του που θεωρούνται, από τον γιατρό ή την αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας, ότι οφείλονται στην έκθεση σε επιβλαβή χηµικό παράγον
ε

µής, µικρότ
ρτηµα Ι, 

α
Εργασίας, για το αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά και του παρέχονται, ιδίως, 
πληροφορίες και συµβουλ

ύνου που έχει γίν
π

υ
ιψη ή τη µείωση του κινδύν

σ
ε
-
κ
Σ
π

Ο
π
κ
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Άρθρο 12 
Τροπ
µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ι ά την εργασία" (Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-
1987) 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου : 
"1. Oι διατάξεις ήσεις, 

µεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 
ωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 

ς 

 στον αέρα και στο αίµα των εργαζοµένων, που 

βδο στον αέρα 75 µg/m3, που υπολογίζεται σαν µέση 
χρονικά σταθµισµένη τιµή για οκτάωρη ηµερήσια εργασία. 
- Ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα των εργαζοµένων 40 µg/100 ml, αίµατος. Οι 

ω: 

ση που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 αυτού του 

όλουθες οριακές τιµές: 

ης ηµερήσιας 

ει να υπερβαίνει τα 70 µg/100 ml 
αίµατος. " 
β. Όταν η βιολογική παρακολούθηση συµπληρώνεται µε την µέτρηση του δ-

ς." 

αθίσταται µε µg/m3 

στ. Το CM αντικαθίσταται µε cm 

οποίηση του π.δ. 94/87 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον 
όντων του κατ

 1 αντικαθίσταται ως εξής
του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρ

εγκαταστάσεις, εκ
(βιοµηχανικές, γε
δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ) στις οποίες οι 
εργαζόµενοι εκτίθενται, ή είναι δυνατόν να εκτεθούν, στον µόλυβδο και στις ενώσει
ιόντων του. Στο Παράρτηµα Ι απαριθµούνται ορισµένες επιχειρήσεις που υπάγονται 
οπωσδήποτε στις ρυθµίσεις αυτού του Π.∆/τος." 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται 
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
"1. Αν από τις µετρήσεις του µολύβδου
προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 αντίστοιχα, διαπιστωθεί ότι υπερβαίνεται έστω και µία 
από τις παρακάτω τιµές που καλούνται και όρια δράσης: 
- Έκθεση εργαζοµένων σε µόλυ

εργοδότες έχουν την υποχρέωση, εκτός των µέτρων του προηγουµένου Κεφαλαίου, να 
εφαρµόσουν τα παρακάτ
- Τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος. 
- Επίβλεψη υγείας των εργαζοµένων. 
- Ειδικά µέτρα πρόληψης. 
- Eιδική ενηµέρω
Κεφαλαίου και 
- Τήρηση αρχείου και ιατρικών φακέλων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του Κεφαλαίου 
Ε’." 
4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
"Καθορίζονται οι ακ
1. Οριακή τιµή έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα: Η µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή 
συγκέντρωσης µολύβδου στον αέρα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του 
εργαζόµενου, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά την διάρκεια 8ωρ
εργασίας και για σαράντα (40) ώρες στην εβδοµάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 µg 
µολύβδου ανά m3 αέρα. 
2. Οριακές τιµές βιολογικών δεικτών: 
α. Το ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα (PbB) δεν πρέπ

αµινολεβουλινικού οξέος στα ούρα (ALAU), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9, το 
επίπεδό του πρέπει να είναι κατώτερο από 20 mg/g κρεατινίνη
5. Στο κείµενο του π.δ. 94/87 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις στις µονάδες και τα 
σύµβολα µέτρησης: 
α. Το µg/µ3 αντικαθίσταται µε µg/m3 
β. Το µg/100ML αντικαθίσταται µε µg/100 ml 
γ. Το µG/M3 αντικ
δ. Το µG/100ML αντικαθίσταται µε µg/100 ml 
ε. Το ΜG/G αντικαθίσταται µε mg/g 
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ζ. Το MM αντικαθίσταται µε mm 
η. Το LT/MIN αντικαθίσταται µε lt/min 
θ. Το M/SEC αντικαθίσταται µε m/sec 
 

Προσάρτηση Παραρτηµάτων 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα Ι που 
αναφέρεται στα άρθρα 3 και 10 και το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 9 του 
παρόντος διατάγµατος και έχουν ως ακολούθως: 
 

περιλαµβάνει τη µέτρηση της συγκεντρώσεως του 

σµατα. Η δεσµευτική βιολογική οριακή τιµή είναι: 
70 µg Pb/100 ml αίµατος 

ν: 
ολογιζόµεν µ ος µέσος ς της συγκέντρωσης  

τον αέρα επί 40 ώρες αν άδα, υπερβαίνει τα 07  mg/m3, ή 
- µετριέται σε συγκεκριµ  εργαζοµένους στάθµ ολύβδου στο αίµα ά g 
Pb ανά 100 ml. διενεργείται επίβλεψη της υγείας τω µένων όπως προβλέπεται στο 
π.δ. 94/87 ή στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(άρθρο 9) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Η παραγωγή, η παρασκευή ή η χρήση κατά την εργασία των χηµικών παραγόντων και οι 

ε χηµ ο τες ου µν ονεύονται παρακάτω 
 απαγόρευση δεν ισχύει αν ο χηµικός παράγοντας περιέχεται σε άλλο 

χηµικό παράγοντα, ή ως  κατα ό ον σ γκέντρωσ ν 
υπερβαίνει το καθοριζόµενο όριο. 

ες 
Αριθ. 

AS (2) 
νοµασία του παράγοντα Όριο συγκέντρωσης για εξαίρεση 

ναφθυλαµίνη και τα ς 0,1% κατά βάρος 
202-177-1 92-67-1 4-αµινοδιφαινύλιο  0,1% κατά βάρος 

β) Εργαστηριακές δραστηριότητες 
Καµία 

Άρθρο 13 

 

ΠAPAPTHMA I 
∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 3 και 10) 
 

1. Μόλυβδος και οι ιοντικές του ενώσεις 
1.1. Η βιολογική παρακολούθηση 
µολύβδου στο αίµα (PbB) µε τη χρησιµοποίηση φασµατοσκοπίας απορρόφησης ή µεθόδου 
µε ισοδύναµα αποτελέ

1.2. Εφόσο
- η έκθεση, υπ η ως σταθµισ έν όρο  µολύβδου
σ ά εβδοµ  0, 5

ένους η µ νω των 40 µ
ν εργαζο

δραστηριότητες όπου υπ
απαγορεύονται. Η

ισέρχονται ικοί παράγ ν  π ηµ

συστατικό λοίπου, εφ σ η εκεί υ η δε

α) Χηµικοί παράγοντ

EINECS(1) 
Αριθ. 
C
Ο
202-080-4 91-59-8 2-  άλατά τη

 και τα άλατά του
202-199-1 92-87-5 Βενζιδίνη και τα άλατά της 0,1% κατά βάρος 
202-204-7 92-93-3 4- νιτροδιφαινύλιο 0,1% κατά βάρος 
(1) EINECS: Ευρωπαϊκός κατάλογος των χηµικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εµπόριο 
(2) CAS: Chemical Abstract Service 
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Άρθρο 14 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος καταργείται η Υπουργική απόφαση 131099/1989 

 από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους µε την 
παγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισµένων δραστηριοτήτων" (Φ.Ε.Κ. 

). 

ώθηκε µε 

σεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 . 

Άρθρο 16 

µατος 
ίας. 

 της 

 

 
 

 
 

"Προστασία των εργαζόµενων
α
930/Β/29-12-1989
 

Άρθρο 15 
Kυρώσεις 

 
1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, 
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 
2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α) µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρ
το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώ
 

Έλεγχος εφαρµογής 
 
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Σώ
Επιθεώρησης Εργασ
 

Άρθρο 17 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα
Kυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Aθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001 
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ΠPOE∆PIKO MA 339/2001 
"Τροποποίηση του π.δ.  των εργαζοµένων που 

8/83 "Εφαρµογή του 

ς 
 

 του ν. 

 του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την 
υρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται 

στην τελική Πράξη"  (136/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του η της απασχόλησης και της 

ν 

 το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 

οτήτων 

ς της 

. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµο είου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή του . 

ασίας και 

θρο 1 

περί 

2/47/16-06-
ικής 

ς 
αζοµένων από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 

 

 ∆IATAΓ
 307/86 «Προστασία της υγείας

εκτίθενται σε 
ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους»" 

(Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 133
κοινοτικού δικαίου" (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 
1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις τη
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος
και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM" (70/Α) µε το άρθρο 65
1892/90 "Για το εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/Α) και µε το 
άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α) και 
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου
Ε

ν. 1836/89 "Προώθησ
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια τω
εργαζοµένων" (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των 
Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από
2469/97 (38/Α). 
5. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδι
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης" (630/Β). 
6. Την µε αριθµό 3/23-03-2001 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλεια
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
7

ύ του Υπουργ
κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆

8. Την µε αριθµό 563/04-09-2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργ
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζουµε: 

Άρ
Σκοπός - Αντικείµενο 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις: 
α. Της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2000 (Ε.Ε. L 14
2000) "Για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιµών επαγγελµατ
έκθεσης κατ' εφαρµογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου για την προστασία τη
υγείας και ασφάλειας των εργ
παράγοντες." και 
β. Της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 "Για την προστασία της 
υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε
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χηµικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφο
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

Άρθρο 2 

ς 1 

 

εται να 
ό 

 αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια 

υ άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθίσταται ως εξής: 
ν 
 

παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν 
τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης." 

οι χηµικοί 

η 

 

Έκθεσης Οριακή 

Τροποποίηση π.δ. 307/86 
Το π.δ. 307/86 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 και το π.δ. 90/99 τροποποιείται ως
ακολούθως: 
1. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθίσταται ως εξής: 
"Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δεν επιτρέπ
ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον χηµικ
παράγοντα, µετρηµένη στον
οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του." 
2. Το τέταρτο εδάφιο το
"Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δε
επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον χηµικό

3. Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 προστίθενται νέ
παράγοντες ως εξής: 
 
Χηµικός 
Παράγοντας 

Χηµικός 
(Μοριακός) 

No CAS 
 

Σ Οριακή Τιµή Ανώτατη 

 Τύπος 
 

µ 
ε 
ί 
ω 
σ 
η 

 Τιµή 
Έκθεσης 
 

    ppm mg/m3 pp
m 

mg/m3

Πιπεραζίνη (σε µορφή 
σκόνης ή ατµού) 

C4H10N2 110-85-0    0,1 0,3 

∆ιµεθυλαιθέρας C2H6Ο 115-10-6  1000  192  
0 

Άργυρος µεταλλικός Αg 7440-22-
4

   0,1  
 

Ανόργανος µόλυβδος Pb 7439-92    0,1  
και ενώσεις του 5 
 
 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγ σή του στην Eφηµερίδα της 
Kυβερνήσεως. Στον Υπουργό  αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση και την εκτ

µατος αρχίζει από τη δηµοσίευ
 Εργασίας κα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων

εση του παρόντος διατάγµατος. 
ι

έλ
 
 

Aθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001 
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ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 41/2003 
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK" (150/A) 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
 

 

. Tις διατάξεις: 
παράγραφοι 1, 2, και 3) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή του 
υ" (34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 

ς της 
ρακος 

ωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται 

 προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να 

 άτοµα αυτά µέρος 
ό 

-2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
ρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωση , Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνο αι ∆ηµόσιας Τάξης 
ποφασίζουµε: 

 

 νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/85/EOK της 
 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
1
α. των άρθρων 1 (
κοινοτικού δικαίο
1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψει
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθ
και Xάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM" (70/A), µε το άρθρο 65 του ν. 
1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/A), µε το 
άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και µε το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α). 
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρ
στην τελική Πράξη" (136/A). 
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" 
(177/A) . 
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A). 
4. Tη µε αριθµό 6/29-06-2001 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των 
Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 
2469/97 (38/Α). 
6. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη η οποία προκαλείται σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού ή του
προσδιορισθεί διότι αφενός µεν δεν µπορεί να προσδιορισθεί ο αριθµός των ατόµων που 
πιθανόν θα κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων αφετέρου δε για τα
µόνο της δαπάνης που θα προκληθεί θα είναι πρόσθετο διότι το υπόλοιπο καλύπτεται απ
τις ήδη υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν τις περιπτώσεις καταβολής 
επιδοµάτων σε περιπτώσεις κοινής ασθένειας. 
7. Tη µε αριθµό 217/30-04
π

ς, Ανάπτυξης
ιας, Εµπορικής Ναυτιλίας κ

α

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η συµπλήρωση των διατάξεων για τη 
προσαρµογή της ελληνικής
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". 
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Άρθρο 2 
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως εξής: 
ικό των 
κό. " 

ατάσταση 

α µέχρι δύο µηνών και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 

οια του άρθρου 2 (παράγραφος α) δικαιούνται να 
λάβουν άδεια µητρότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την προσκόµιση 
ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού. 
2. H συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα έξι 
(16) εβδοµάδων. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 
ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες µετά τον τοκετό. 
3. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που 
είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον 
τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο προβλεπόµενος χρόνος συνολικής άδειας των 16 
εβδοµάδων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. O χρόνος αυτής της 
άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις." 
4. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

"Άρθρο 11 
∆ικαιώµατα συναφή προς τη σύµβαση εργασίας 

1. Η προσαρµογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας, η µετακίνηση από 
νυκτερινή εργασία σε θέση εργασίας ηµέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που 
προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος διατάγµατος σε καµία περίπτωση δεν 
συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων δικαιωµάτων που απορρέουν 
από τη σύµβαση ή από τη σχέση εργασίας. 
2. Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 
και 7 του παρόντος διατάγµατος, ο φορέας ασθένειας καταβάλλει στην ασφαλισµένη, 
εφόσον προβλέπεται από τη νοµοθεσία του η χορήγηση επιδοµάτων λόγω αποχής από την 
εργασία, "ειδικό επίδοµα µητρότητας" για όλο το διάστηµα της απουσίας της. 
Εάν από την νοµοθεσία που διέπει τον φορέα ασθένειας δεν προβλέπεται η χορήγηση 
επιδοµάτων λόγω αποχής από την εργασία "ειδικό επίδοµα µητρότητας" καταβάλει στην 
εργαζόµενη ο ίδιος ο εργοδότης. 
3. Η χορήγηση της άδειας µητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 δεν συνεπάγεται 
απώλεια των πάσης φύσεως δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση ή από τη σχέση 
εργασίας. Κατά το χρόνο της άδειας µητρότητας καταβάλλεται στην εργαζόµενη "επίδοµα 
µητρότητας". 

"5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται και στο ένστολο προσωπ
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπι
2. Οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής: 
"α. Έγκυος εργαζόµενη: Κάθε εργαζόµενη γυναίκα που βρίσκεται σε κ
εγκυµοσύνης και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της εφ' όσον 
τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού µέτρου υπέρ της εγκύου. 
β. Λεχώνα εργαζόµενη: Κάθε εργαζόµενη γυναίκα που διανύει το στάδιο µετά τον τοκετό, 
για χρονικό διάστηµ
κατάστασή της εφ' όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού µέτρου υπέρ της λεχώνας. 
γ. Γαλουχούσα εργαζόµενη: Κάθε εργαζόµενη γυναίκα που γαλουχεί για χρονικό 
διάστηµα µέχρι ένα έτος από τον τοκετό και έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της 
εφ' όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού µέτρου υπέρ της γαλουχούσας." 
3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

"Άρθρο 8 
Άδεια µητρότητας 

1. Oι εργαζόµενες γυναίκες κατά την ένν
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4. Το ειδικό επίδοµα µητρότητας και το επίδοµα µητρότητας των παραγράφων 2 και 3 
εξασφαλίζει στην εργαζό που θα ελάµβανε η 
ργαζόµενη σε περίπτωση αποχής της από την εργασία λόγω αναρρωτικής αδείας. 
Εφ' όσον σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η χορήγηση του επιδόµατος 
µητρότητας και του ούµενη εργασία, 

ην καταβολή του ειδικού επιδόµατος µητρότητας από τους φορείς ασθένειας 

 να έχει συµπληρώσει στην ασφάλιση του φορέα 200 ηµέρες εργασίας 
ς απαλλαγής από την εργασία. 

ίς τους περιορισµούς των ανωτάτων ορίων που τυχόν 

φαλιστικό οργανισµό την 
ροβλεπόµενη από το άρθρο 3 του παρόντος γραπτή εκτίµηση κινδύνου, από την οποία να 
προκύπτουν οι συγκεκριµένοι κίνδυνοι κ πεύθυνη δήλωση ότι η αλλαγή θέσης 
είναι τεχνικά και αντικειµε

υ. Για το σκοπό αυτό στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µε 

οϊστάµενος 
ιστώνται 

ρκεια της 
 προβλεπόµενα στην περίπτωση (γ) του παρόντος δικαιολογητικά 

ίου ασφαλιστικού φορέα από την οποία 

 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζ  δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργ  αναθέτουµε τη 

µενη αποδοχές τουλάχιστον ίσες µε αυτές 
ε

 ειδικού επιδόµατος µητρότητας εξαρτάται από προηγ
η διάρκεια της εργασίας αυτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερη των 
δώδεκα µηνών. Ειδικά για τις περιπτώσεις εργαζοµένων γυναικών µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου που το ειδικό επίδοµα µητρότητας καταβάλλεται από τον φορέα 
ασθένειας, κατά τον πρώτο µήνα απαλλαγής από την εργασία ο εργοδότης καταβάλει το 
ήµισυ του επιδόµατος αυτού. 
5. Για τ
προβλέπονται τα εξής: 
α. Η ασφαλισµένη
κατά τα δύο έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας έναρξη
β. Το ποσό του ειδικού επιδόµατος µητρότητας ισούται µε το ποσό του επιδόµατος 
ασθένειας του κάθε φορέα, χωρ
προβλέπονται από τη νοµοθεσία του. 
γ. Προκειµένου οι ασφαλιστικοί οργανισµοί να καταβάλλουν το ειδικό επίδοµα 
µητρότητας, πρέπει ο εργοδότης να υποβάλλει στον ασ
π

αθώς και υ
νικά αδύνατη. 

δ. Για τη διαπίστωση όλων των παραπάνω οι ασφαλιστικοί οργανισµοί διατηρούν το 
δικαίωµα ελέγχο
απόφαση της ∆ιοίκησής του συνιστώνται 3µελείς επιτροπές στις οποίες συµµετέχουν ο 
διευθυντής του περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήµατος του νοµού, ο πρ
εσόδων και ένας γιατρός της οικείας µονάδας υγείας. Στους λοιπούς φορείς συν
τριµελείς επιτροπές µε ευθύνη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, στις οποίες συµµετέχει 
απαραίτητα ένας γιατρός. 
ε. Προκειµένου να καταβληθεί στην εργαζόµενη το ανωτέρω επίδοµα κατά τη διά
γαλουχίας εκτός από τα
απαιτείται βεβαίωση από αρµόδιο γιατρό του οικε
να προκύπτει ότι η εργαζόµενη γαλουχεί." 
5. Στο άρθρο 12, Παράρτηµα Ι (εδάφιο Α 3 α) η επισήµανση R62 αντικαθίσταται µε
R64. 
 

ει από την
ασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 
 

Aθήνα 17 Φεβρουαρίου 2003 
 

O ΠPOE∆POΣ THΣ ∆HMOKPATIAΣ 
KΩNΣTANTINOΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ 

OI YΠOYPΓOI 
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΠPOE∆PIKO MA 42/2003 
Σχετικά µε τις ελάχιστες απαι  προστασίας της υγείας και 

ης 
∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 
23/57/28-01-2000). 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
 
Έχοντας υπόψη: 
. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 κ  4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή του 
κοινοτικού ν. 

εις της 
 

γανισµού Εφοδιασµού EURATOM" (70/Α) µε το άρθρο 65 του ν. 

φου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την 
ται 

. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων" (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρο Κυβερνητικά Όργανα" 

 

νής και Ασφάλειας της 

 δαπάνη 
 προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 

µίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

ίο εφαρµογής 

υλίου και 

ν σε 
ίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες" (δέκατη πέµπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
ρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

 ∆IATAΓ
τήσεις για τη βελτίωση της

της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν ν α εκτεθούν σε κίνδυνο από 
εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16

1
αι 5) 3 και

δικαίου" (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του 
1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψ
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος
και Χάλυβος και του Ορ
1892/90 "Για το εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/Α) και µε το 
άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α) και 
β. της παραγρά
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνον
στην τελική Πράξη" (136/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 
3

υ 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των
Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 
2469/97 (38/Α). 
5. Την µε αριθµό 2/26-04-2002 γνώµη του Συµβουλίου Υγιει
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
6. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη
σε βάρος του κρατικού
7. Την µε αριθµό 534/9-09-2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών Οικονο
και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και 
Πρόνοιας αποφασίζουµε: 
 

ΤΜΗΜΑ I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός- Αντικείµενο- Πεδ
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 1999 "Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθού
κ
ά
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2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζ ιστες προδιαγραφές για την προστασία 
της ασ ε 

τος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν 

αι στο ένστολο προσωπικό των 
ότητες 

 
ν του παρόντος διατάγµατος. 

οθεσιών των κρατών µελών 
χετικά µε τις συσκευές αερίου" (487/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Β 3380/737/1995 (134/Β). 
γ) Στην παρασκευή, τον χειρισµ  και τη µεταφορά εκρηκτικών 
υλών ή χηµικώς ασταθών ουσιών. 
δ) Στις εξορυκτικές βιοµηχανίες που καλ ό το π.δ. 177/97 "Ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη βελτίωσ  και της υγείας των 

ν για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζόµενων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες" στον κανονισµό 
µεταλλευτικών και λατοµικών εργασ

νται οι 
, ICAO, ΙΜΟ, RID) και οι 

ς των ανωτέρω συµφωνιών. Τα µέσα µεταφοράς που 

α 
, 

 

ει τις ελάχ
φάλειας και της υγείας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σ

κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 
3. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 
(βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ). 
4. Για την εφαρµογή του παρόν
και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του 
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 
39 του ν. 1836/89. 
5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται κ
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µε εξαίρεση ορισµένες δραστηρι
του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω
προσωπικού στα πλαίσια των στόχω
6. Οι γενικές διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων εφαρµόζονται 
πλήρως στο σύνολο του τοµέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, µε την επιφύλαξη των 
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. 
7. Το παρόν διάταγµα δεν εφαρµόζεται: 
α) Στους χώρους που χρησιµοποιούνται άµεσα για την ιατρική θεραπεία ασθενών, και 
κατά τη διάρκειά της. 
β) Στη χρήση συσκευών που λειτουργούν µε καύση αερίων καυσίµων, σύµφωνα µε τη 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 15233/03.07.1991 "Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
µε την οδηγία 90/396/ΕΟΚ οδηγία για την προσέγγιση των νοµ
σ

ό, τη χρήση, την αποθήκευση

ύπτονται απ
η της προστασίας, της ασφάλειας

εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/91/EOK" (150/Α) και την Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ1/14080/732/96 
<<Ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ "Περί των ελαχίστων 
προδιαγραφώ

ιών>> (771/Β). 
ε) Στις χερσαίες, υδάτινες και αεροπορικές µεταφορές, για τις οποίες εφαρµόζο
οικείες διατάξεις των διεθνών συµφωνιών (π.χ. ADNR, ADR
κοινοτικές οδηγίες εφαρµογή
προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατµόσφαιρες δεν εξαιρούνται. 
 
 

Άρθρο 2 
Ορισµός 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, ως "εκρηκτική ατµόσφαιρα" νοείται µείγµ
µε αέρα, σε ατµοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµών
συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο, µετά από ανάφλεξη, η καύση 
µεταδίδεται στο σύνολο του µη καιγόµενου µείγµατος. 

 526



 

ΤΜΗΜΑ II 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

 
Άρθρο 3 

Πρόληψη των εκρήξεων και προστασία από αυτές 

) και την προστασία από 
ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει τα ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης τεχνικά 

ν ατµοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας 
ιτρέπει, 

στεί ανάγκη, τα µέτρα αυτά πρέπει να συνδυάζονται ή/και συµπληρώνονται µε 

Άρθρο 4 
Αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης 

. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 7 (παράγραφος 8) και 
αφος 

υλάχιστον: 
ότητα δηµιουργίας εκρηκτικών ατµοσφαιρών και τη διάρκειά τους, 

νοµένων 

αστάσεις, τις χρησιµοποιούµενες ουσίες, τις µεθόδους και τις πιθανές 

ξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι 
ποίους 

Γενικές υποχρεώσεις 
Για να προστατεύεται η ασφάλεια κ οµένων σύµφωνα µε τις βασικές 
αρχές της εκτίµησης κινδύνου και εκείνε ρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 

 

α είναι τέτοιο ώστε οι εργασίες να µπορούν να εκτελούνται µε ασφάλεια, 
ένων σε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο είναι δυνατόν να 

ην ασφάλεια και την 

Για την πρόληψη, κατά την έννοια του άρθρου 7 (παράγραφος 7) του π.δ. 17/96 "Μέτρα 
για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A
εκρήξεις, 
ή/και οργανωτικά µέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις ακόλουθες βασικές 
αρχές: 
- πρόληψη της δηµιουργίας εκρηκτικώ
δεν το επ
- αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατµοσφαιρών, και 
- µετριασµός των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
και η υγεία των εργαζοµένων. 
Εάν παρα
µέτρα κατά της εξάπλωσης των εκρήξεων και να επανεξετάζονται τακτικά και, σε κάθε  
περίπτωση, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές αλλαγές. 
 

1
8 (παράγρ
1) του π.δ. 17/96, ο εργοδότης κάνει αξιολόγηση (εκτίµηση) των ειδικών κινδύνων που 
οφείλονται σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες, λαµβάνοντας υπόψη το
- την πιθαν
- την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης, συµπεριλαµβα
των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, 
- τις εγκατ
αλληλεπιδράσεις τους, 
- την κλίµακα των προβλεπόµενων επιπτώσεων. 
Οι κίνδυνοι έκρηξης αξιολογούνται συνολικά. 
2. Κατά την α
που συνδέονται ή µπορεί να συνδεθούν µέσω ανοιγµάτων µε χώρους στους ο
ενδέχεται να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 
 
 

Άρθρο 5 

αι η υγεία των εργαζ
ς που καθο

διατάγµατος, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε: 
- όταν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε ποσότητες που να
απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή άλλων, το περιβάλλον εργασίας 
ν
- κατά την παρουσία εργαζοµ
δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε ποσότητα που να απειλεί τ
υγεία των εργαζοµένων, να εξασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία, σύµφωνα µε την 
αξιολόγηση των κινδύνων, µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων. 
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Άρθρο 6 
Καθήκον τα συντονισµού 

Όταν εργαζόµενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασί
εργοδότης είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στον έλεγχό του. 

ας, κάθε 

ατ' ιδίαν ευθύνης κάθε εργοδότη, όπως ορίζεται στο π.δ. 17/96, ο 
ο χώρο εργασίας συντονίζει την εφαρµογή όλων των 

 
ς, το 

σµού αυτού. 

ι σε ζώνες τους χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 
 10 του 

 άρθρου 
ονται στους χώρους που καλύπτονται από την 

 χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε βαθµό τέτοιο ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την 

να µε το 

σίας από εκρήξεις 

αφο προστασίας από εκρήξεις". 

ρου 
τος, 

υ 

είς, 

ών και 
 όταν ο χώρος εργασίας, ο εξοπλισµός ή η οργάνωση της εργασίας 

φα 

Με την επιφύλαξη της κ
εργοδότης που έχει την ευθύνη για τ
µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και διευκρινίζει, στο έγγραφο
προστασίας από εκρήξεις το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγµατο
σκοπό, τα µέτρα και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του συντονι
 

Άρθρο 7 
Χώροι όπου µπορεί ν α δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες 

1. Ο εργοδότης κατατάσσε
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του άρθρου
παρόντος διατάγµατος. 
2. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ του
10 του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζ
παράγραφο 1. 
3. Εφόσον απαιτείται, τα σηµεία εισόδου σε

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, επισηµαίνονται µε σήµατα σύµφω
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος. 
 

Άρθρο 8 
Έγγραφο προστα

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος 
διατάγµατος, ο εργοδότης µεριµνά για την σύνταξη και τη συνεχή ενηµέρωση εγγράφου, 
που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "έγγρ
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αναφέρει ειδικότερα: 
- ότι έχουν προσδιορισθεί και αξιολογηθεί οι κίνδυνοι εκρήξεων, 
- ότι θα ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος 
διατάγµατος, 
- τους χώρους που έχουν ταξινοµηθεί σε ζώνες, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του άρθ
10 του παρόντος διατάγµα
- τους χώρους στους οποίους ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ το
άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος, 
- ότι οι χώροι και ο εξοπλισµός εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων 
συναγερµού, διαµορφώνονται, λειτουργούν και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι ασφαλ
- ότι έχουν ληφθεί µέτρα για την ασφαλή χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας, 
σύµφωνα µε το π.δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (220/A). 
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις συντάσσεται πριν από την έναρξη των εργασι
αναθεωρείται
υφίστανται σηµαντικές αλλαγές, επεκτάσεις ή µετατροπές. 
Ο εργοδότης µπορεί να συνδυάζει υφιστάµενες αξιολογήσεις κινδύνων έκρηξης, έγγρα
ή άλλες ισοδύναµες εκθέσεις που συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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Άρθρο 9 
Ειδικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό εργασίας και τους χώρους εργασίας 

1. Ο εξοπλισµός εργασίας προς χρήση σε χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 

0 Ιουνίου 
τήσεις 

ς 
ι στις 

ρηκτικές ατµόσφαιρες και οι οποίοι χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά 
µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που 

υνίου 
ην ηµεροµηνία αυτή, να ανταποκρίνονται 

εις 
ναι 

αία 
ποκρίνονται στις 

Α ΙΙΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Προσάρτηση Παραρτηµάτων 
ροσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα Ι που 

ΤΟΝ ΝΑ 

µα κατάταξης εφαρµόζεται στους χώρους όπου λαµβάνονται 

όσφαιρες 
νας χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε βαθµό 

τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές προστασία της υγείας και της 

ται µη 

δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο οποίος χρησιµοποιείται ήδη ή τίθεται για 
πρώτη φορά στη διάθεση της επιχείρησης ή της εγκατάστασης πριν από τις 3
2003, πρέπει να ανταποκρίνεται από την εν λόγω ηµεροµηνία στις ελάχιστες απαι
του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Α, όταν δεν εφαρµόζονται άλλες σχετικές διατάξεις ή όταν 
εφαρµόζονται µόνον εν µέρει. 
2. Ο εξοπλισµός εργασίας, προς χρήση σε χώρους, στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο οποίος τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση τη
επιχείρησης ή της εγκατάστασης µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει να ανταποκρίνετα
ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ µέρη Α και Β. 
3. Οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκ

προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 
4. Όταν οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες χρησιµοποιούνται ήδη πριν από τις 30 Ιο
2003, πρέπει, το αργότερο τρία χρόνια µετά τ
στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 
5. Σε περίπτωση που, µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πραγµατοποιηθούν αλλαγές, επεκτάσ
ή/και  αναδιαρθρώσεις σε χώρους εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους εί
δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκ
µέτρα, ώστε αυτές οι αλλαγές, επεκτάσεις ή/και αναδιαρθρώσεις να αντα
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 
 

ΤΜΗΜ
 ∆
 

Άρθρο 10 

Π
αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8, το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8 και 9 και 
το παράρτηµα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγµατος και έχουν ως 
ακολούθως: 
 

ΠAPAPTHMA I 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
Εισαγωγική παρατήρηση: 
Το ακόλουθο σύστη
προφυλάξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4, 7 και 8. 
 
1. Χώροι στους οποίους είναι δυνατόν ν α δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµ
Έ

 προφυλάξεις για την 
ασφάλειας των εργαζοµένων, θεωρείται επικίνδυνος κατά την έννοια του παρόντος 
διατάγµατος. Ένας χώρος στον οποίο δεν αναµένεται να δηµιουργηθεί εκρηκτική 
ατµόσφαιρα σε βαθµό τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις, θεωρεί
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επικίνδυνος κατά την έννοια του παρόντος διατάγµατος. Οι εύφλεκτες ή/και καύσιµες 

των τους προκύπτει ότι τα µείγµατά 
υς µε αέρα δεν είναι σε θέση να µεταδώσουν αυτοµάτως την έκρηξη. 

. Κατάταξη επικινδύνων χώρων 
ι επικίνδυνοι χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει της συχνότητας και της διάρκειας της 

εµφάνισης εκρηκτικών ατµοσφαιρών. Η  ληπτέων µέτρων, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙ µέρος Α, καθορίζεται από α κατάταξη. 

ική 

α εύφλεκτων ουσιών 
πό µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων. 
Ζώνη 2 
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δ ί κατά τη συνήθη λειτουργία 
εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή 
αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων, αλλά εάν δηµιουργηθεί, θα διαρκέσει µόνον 
ια µικρό χρονικό διάστηµα. 

 
 
Ζώνη 20 
Χώρος στον οποίο υπάρχει µόνιµα, ή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή συχνά, εκρηκτική 

Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη 
λειτουργία εκρηκτική ατµόσφ ης σκόνης στον αέρα. 
Ζώνη 22 
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατόν να µιουργηθεί κατά τη συνήθη λειτουργία 
εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα αλλά, εάν 
δηµιουργηθεί, θα διαρκ
Σηµειώσεις 
1.Τα στρώµατα, οι αποθέσεις και οι στοιβάδες εύφλεκτης σκόνης πρέπει να 
αντιµετωπίζονται όπως κάθε γήσει εκρηκτική 
ατµόσφαιρ
2.Με τον όρο "συνήθης λειτουργία" νοείται η κατάσταση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις πα  των οποίων έχουν σχεδιαστεί. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑ ΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 
∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΠΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
 
ισαγωγική παρατήρηση: 
ι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα ισχύουν: 

- για χώρους που κατατάσσονται ως επικίνδυνοι σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι όταν 
πιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά των χώρων εργασίας, των θέσεων εργασίας, του 

ουσίες θεωρούνται ως υλικά που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εκρηκτικές 
ατµόσφαιρες, εκτός εάν από την εξέταση των ιδιοτή
το
2
Ο

 έκταση των
 την παρούσ

Ζώνη 0 
Χώρος στον οποίο υπάρχει µόνιµα, ή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή συχνά, εκρηκτ
ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίου, 
ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων. 
Ζώνη 1 
Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη 
λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρ
υ

υνατόν να δηµιουργηθε

γ

ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα. 
Ζώνη 21 

αιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτ

δη

έσει µόνον για µικρό χρονικό διάστηµα. 

άλλη πηγή που µπορεί να δηµιουρ
α. 

ραµέτρους βάσει
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Μέρος Α 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
Σ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

Ε
Ο

ε
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εξοπλισµού ή των χρησιµο  τον οφειλόµενο στη 

οµένων. 
ρέχουν στους εργαζοµένους που απασχολούνται σε χώρους 

που ενδέχεται να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, επαρκή και κατάλληλη 
αφορά τη προστασία από εκρήξεις. 
ίες και άδειες για εκτέλεση εργασίας. 

δηγίες 

ρήξεις 

εί να δηµιουργήσει κινδύνους 
ό 

ό, πρέπει να συγκρατείται µε ασφαλή τρόπο ή να καθίσταται 

έρια, 

 πιθανό κίνδυνο. 
τος 

 να συνυπολογίζονται και οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις όταν οι 

κευασµένη από υλικά 

κευές πρέπει να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν το έγγραφο 
προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν συνεπάγεται κίνδυνο 
έκρηξης. Αυτό ισχύει επίσης για τον εξοπ ασίας και τις συναφείς συνδετήριες 
συσκευές που δεν θεωρούνται ως  σύµφωνα µε τη 

 
πει να 

τι ο χώρος 
οπλισµός εργασίας και οποιαδήποτε συναφής συνδετήρια συσκευή που 

θεται στη διάθεση των εργαζοµένων έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συναρµολογηθεί 
και εγκατασταθεί, και συντηρούνται και  µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνονται 
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι έγχεται ή να µειώνεται 
στο ελάχιστο η διάδοσή της στο χώρο εργασίας ή/και στον 

ποιούµενων ουσιών, ή από τον κίνδυνο
δραστηριότητα που συνδέεται µε τους κινδύνους από εκρηκτικές ατµόσφαιρες, 
- για εξοπλισµό εγκατεστηµένο σε µη επικίνδυνους χώρους ο οποίος απαιτείται ή 
συµβάλλει στην ασφαλή λειτουργία εξοπλισµού εγκατεστηµένου σε επικίνδυνους χώρους. 
1. Οργανωτικά µέτρα 
1.1. Εκπαίδευση των εργαζ
Οι εργοδότες πρέπει να πα
ό
εκπαίδευση όσον 
1.2. Γραπτές οδηγ
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις: 
- οι εργασίες σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε γραπτές ο
που εκδίδει ο εργοδότης, 
- πρέπει να εφαρµόζεται σύστηµα χορήγησης αδειών για την εκτέλεση τόσο των 
επικίνδυνων εργασιών 
όσο και των εργασιών που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν µε άλλες εργασίες µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία κινδύνου. 
Οι άδειες για εκτέλεση εργασίας πρέπει να χορηγούνται από άτοµο αρµόδιο για το σκοπό 
αυτό πριν από την έναρξη των εργασιών. 
2. Μέτρα προστασίας από εκ
2.1. Κάθε διαρροή ή/και έκλυση, σκόπιµη ή µη, εύφλεκτων αερίων, ατµών, 
συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή καύσιµης σκόνης που µπορ
έκρηξης, πρέπει να εκτρέπεται ή να µεταφέρεται καταλλήλως σε ασφαλή χώρο. Εάν αυτ
δεν είναι πρακτικά εφικτ
ακίνδυνη µε κάποιο άλλο κατάλληλο τρόπο. 
2.2. Εάν η εκρηκτική ατµόσφαιρα περιέχει πολλών ειδών εύφλεκτα ή/και καύσιµα α
ατµούς, αιωρούµενα σταγονίδια ή σκόνες, τα προστατευτικά µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν 
στο µεγαλύτερο δυνατό
2.3. Κατά την πρόληψη των κινδύνων ανάφλεξης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόν
διατάγµατος, πρέπει
εργαζόµενοι ή το περιβάλλον εργασίας ενεργούν ως φορείς ή γεννήτριες φορτίου. Στους 
εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στολή εργασίας κατασ
που δεν προκαλούν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις οι οποίες µπορούν να αναφλέξουν 
εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 
2.4. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός, τα συστήµατα προστασίας και οι οποιεσδήποτε 
συναφείς συνδετήριες συσ

λισµό εργ
συσκευές ή συστήµατα προστασίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 "Συσκευές και συστήµατα προστασίας 
που προορίζονται σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες" (157/Β), εφόσον η ενσωµάτωσή τους σε µια
εγκατάσταση είναι δυνατόν να δηµιουργήσει αφ' εαυτής κίνδυνο ανάφλεξης. Πρέ
λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα προς αποφυγή της σύγχυσης µεταξύ συνδετήριων 
συσκευών. 
2.5. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ό
εργασίας, ο εξ
τί

λειτουργούν
έκρηξης, σε περίπτωση δε έκρηξης, να ελ
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εξοπλισµό εργασίας. Στους εν λόγω χώρους εργασίας, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα 
ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι των εργαζοµένων από τις φυσικές συνέπειε
µιας έκρηξης. 
2.6. Εφόσον απαιτείται, 

ς 

οι εργαζόµενοι πρέπει να ειδοποιούνται µε οπτικά ή/και ηχητικά 
έσεις έκρηξης. 

είται βάσει του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις, πρέπει να 

. 
ς εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να 

σίας 

οι, 
µάτων προστασίας σε 

ς, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη εγκατάσταση σε 

βαση προκειµένου να διακοπεί η λειτουργία 
 

 εργαζόµενους, 
κτης ανάγκης, η συσσωρευµένη ενέργεια 

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ορίζει 
υνατόν να δηµιουργηθούν 

σίας 
ίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες" (157/Β). 

ού, υπό 
ιδίων ή/και 

κόνης αναλόγως: 

ροειδοποιητικό σήµα για τη σήµανση χώρων, στους οποίους είναι δυνατόν να 
τικές ατµόσφαιρες σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 

 να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 
ιακριτικά στοιχεία: 

µέσα και να αποµακρύνονται προτού συντρέξουν οι προϋποθ
2.7. Εφόσον απαιτ
προβλέπονται και να συντηρούνται έξοδοι διαφυγής για να εξασφαλίζουν την ταχεία και 
ασφαλή έξοδο των εργαζοµένων από τους απειλούµενους χώρους σε περίπτωση κινδύνου
2.8. Πριν αρχίσει να χρησιµοποιείται ένας χώρο
δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα, πρέπει να επαληθεύεται συνολικά η ασφάλεια που 
παρέχει έναντι των εκρήξεων. Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 
προστασία από εκρήξεις. Οι επαληθεύσεις αυτές διενεργούνται από άτοµα τα οποία, λόγω 
πείρας ή/και επαγγελµατικής κατάρτισης, είναι εξειδικευµένα στον τοµέα της προστα
από τις εκρήξεις. 
2.9. Όπου η αξιολόγηση κινδύνου το αποδεικνύει αναγκαίο: 
- όταν από διακοπή της παροχής ενέργειας µπορούν να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυν
πρέπει να είναι δυνατή η διατήρηση του εξοπλισµού και των συστη
ασφαλή κατάσταση λειτουργία
περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, 
- πρέπει να είναι δυνατή η χειρωνακτική παρέµ
των συσκευών και των συστηµάτων προστασίας που ενσωµατώνονται σε αυτόµατες
διαδικασίες και τα οποία παύουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους 
όρους λειτουργίας, εφόσον αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Τέτοιου είδους 
επεµβάσεις πρέπει να γίνονται µόνον από ειδικευµένους
- όταν ενεργοποιείται το σύστηµα διακοπής έκτα
πρέπει να διαχέεται µε τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο ή να αποµονώνεται, 
ώστε να µην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου. 

 
Μέρος Β 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Εφόσον το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου, δεν
κάτι διαφορετικό, για όλους τους χώρους στους οποίους είναι δ
εκρηκτικές ατµόσφαιρες πρέπει να επιλέγονται εξοπλισµός και συστήµατα προστασίας 
σύµφωνα µε τις κατηγορίες που προβλέπονται στη 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 "Συσκευές και συστήµατα προστα
που προορ
Στις ζώνες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισµ
τον όρο ότι είναι κατάλληλες για αέρια, ατµούς ή συγκεντρώσεις σταγον
σ
- στη ζώνη 0 ή στη ζώνη 20, εξοπλισµός της 1ης κατηγορίας, 
- στη ζώνη 1 ή στη ζώνη 21, εξοπλισµός της 1ης ή της 2ης κατηγορίας, 
- στη ζώνη 2 ή στη ζώνη 22, εξοπλισµός της 1ης, 2ης ή της 3ης κατηγορίας. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Π
δηµιουργηθούν εκρηκ
Τοποθετείται όπου είναι δυνατόν
∆

 532



 

- τριγωνικό σχήµα
κτή , µ ερί  κίτρινο πρέ ει 

τουλάχιστον το 50 πιφάν του σήµατος). 

 

Άρθρο 11 
Κυρώσεις

ότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντο  διατάγµατος επιβάλλονται, 
ητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι  κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2639/98 (205/Α) µε την επιφύλαξη 

τάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 
υ ν. 1836/89. 
 Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 

 25 του ν. 2224/94 . 

Άρθρο 12 

όντος διατάγµατος αρχίζει την 30η Ιουνίου 2003. 

ι Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την 
τάγµατος. 

Aθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2003 
 
 

O ΠPOE∆POΣ THΣ ∆HMOKPATIAΣ 
KΩNΣTANTINOΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ 

 
ΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

PIKΩN, ∆HMOΣIAΣ ∆IOIKHΣHΣ KAI AΠOKENTPΩΣHΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Σ 

AΛIΣEΩN 
Σ 
Σ 

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 

 
 

 

, 
- µαύροι χαρα ρες σε κίτρινο φόντο

ειας 
αύρο π γραµµα (το πει να καλύπτ

% της ε
 

 

 
1. Σε κάθε εργοδ ς
ανεξάρτ
2224/94 ό

 διοικητικές

των δια
το
2.
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου
 

Έλεγχος εφαρµογής 
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται u963 στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
 

Άρθρο 13 
Έν αρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρ
 
Στον Υπουργό Εργασίας κα
εκτέλεση του παρόντος δια
 

OI YΠOYPΓOI 
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙ
EΣΩTE

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
EPΓAΣIAΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑ
YΓEIAΣ KAI ΠPONOIA
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ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 43/2003 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζοµένων από 
ους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγον τες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδ µβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/38 λίου της 29ης Απριλίου 1999 

χοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου" (34/Α ο άρθρο 6 του ν. 
1440/84 "Συµµετοχή τη ι στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σ  Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργ ) µε το άρθρο 65 του ν. 
1892/90 "Για το εκσυγχρονισ τάξεις" (101/Α) και µε το 
άρθρο 22 τ
β. της παραγράφου 2 του άρθρ ύρωση της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται 
στην τελική Πράξη" (136/Α). 
2. Τις διατάξεις του ησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29  και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων" (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 

37/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των 
πιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 
469/97 (38/Α). 
. Την µε αριθµό 2/26-04-2002 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
ργασίας (ΣΥΑΕ). 
. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 
. Την µε αριθµό 513/05-09-2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
ρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
αι Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και 
ρόνοιας αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός - Αντικείµενο 
κοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί 
γιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/38/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/01-06-1999) "Για την δεύτερη 
τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που έχουν σχέση µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους µεταλλαξιγόνους 
αράγοντες" 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του π.δ. 399/94 (221/A) 

τ
ηγία του Συ

/ΕΚ του Συµβου
(Ε.Ε. L 138/01-06-1999). 
(ΦEK 44/A/21-02-2003) 
 
Έ

) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε τ
ς Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά κα

το κεφάλαιο της
ανισµού Εφοδιασµού EURATOM" (70/Α

µό και την ανάπτυξη και άλλες δια
ου ν. 2789/2000 (21/Α) και 

ου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κ

άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλ

και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή

(1
Ε
2
5
Ε
6

7
π
κ
Π

Σ
υ

π
. 
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Το 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/EOK" (221/A) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 127/2000 (111/A) 
τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο άρθρο 1 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

α. τον αµίαντο για τον οποίο ισχύει και το π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία" (31/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97, 
(150/Α) και το π.δ. 159/99 (157/Α) καθώς και 
β. το βενζόλιο για το οποίο ισχύουν και ο ν. 61/75 "Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ 
των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων 
βενζόλιο" (132/Α), ο ν. 492/76 "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 
υπ΄ αριθµόν 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων 
δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον" (332/Α) και η ΥΑ 130879/87 "Τρόπος 
διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην 
ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας" (341/Β), οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 
εφαρµόζονται όταν αυτές ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και 
την υγεία κατά την εργασία." 
2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 παρεµβάλλεται ν έα παράγραφος 1α ως εξής: 
"1α. "Μεταλλαξιγόνος παράγοντας" σηµαίνει: 
α. Ουσία η οποία σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI της ΚΥΑ 378/94 
"Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ" (705/Β), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατατάσσεται στους 
µεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2. 
β. Παρασκεύασµα αποτελούµενο από µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται 
στο εδάφιο α, στο οποίο η συγκέντρωση µίας ή περισσότερων επιµέρους ουσιών 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την ταξινόµηση του 
παρασκευάσµατος στους µεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται: 
- στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 378/94 (705/Β), 
- στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 1197/89 "Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 

ο 

 εξής: 
"2. Οι όροι: "Έκθεση σε χηµικό παράγοντα", "Οριακή τιµή έκθεσης", "Ανώτατη οριακή 
τιµή έκθεσης", Ένδειξη "∆έρµα" προσδιορίζονται στο π.δ. 307/86 (135/Α) όπως 

 µονογραφιών 
για την εκτίµηση των κινδύνων καρκινογένεσης στον άνθρωπο "Σκόνη ξύλου και 
φορµαλδεϋδη" που εκδόθηκε από το ρκινολογικών ερευνών, 
Λυών 1995." 

1. Το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Οριακές τιµές έκθεσης 
 

"5. Όσον αφορά: 

επικινδύνων παρασκευασµάτων" (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται στ
παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή αναγράφονται σ' αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης " 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αν τικαθίσταται ως

τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α), το π.δ. 90/99 (94/Α) και το π.δ. 339/2001 
(227/Α)." 
4. Στο παράρτηµα Ι του άρθρου 16 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 
"5. Εργασίες που περιλαµβάνουν έκθεση σε σκόνες σκληρών ξύλων (1) 
 
(1) Ένας κατάλογος ορισµένων σκληρών ξύλων περιέχεται στον τόµο 62 των

διεθνές κέντρο κα
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Χηµικός 
Παράγοντας 

Χηµικός 
(Μοριακός) 
Τύπος 

No 
CAS 
(1) 

Σηµεί
ωση 

Οριακή Τιµή 
Έκθεσης 
 

Ανώτατη 
Οριακή Τιµή 
Έκθεσης 

    ppm(3) mg/m3 
(4) 

ppm mg/m3

Βενζόλιο C6H6 
2 

3,19   71-43- ∆(2) 1,00 

Μονοµερές 
βινυλοχλωρίδιο 

- 75-01-
4 

- 3,00 7,64 
 

  

Σκόνη 
σκληρών 
ξύλων 

-    4,92(5) 
 

  

 
  
(1) CAS: Αριθµός Chemical Abstract Service 

ω 

ση 760 

νες 

= 

1 παράγραφος 1, 
2 παράγραφοι 3 και 4, 
4 παράγραφος 1, 

αντικαθίστανται αντίστοιχα από τους παρακάτω όρους: 
καρκινογόνος παράγοντας ή µεταλλαξιγόνος παράγοντας 
καρκινογόνου παράγοντα ή µεταλλαξιγόνου παράγοντα 

(2) ∆: Είναι πιθανή η σηµαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώµατος λόγ
δερµατικής έκθεσης 
(3) ppm: Μέρη ανά εκατοµµύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3) 
(4) mg/m3: Χιλιοστόγραµµα ανά κυβικό µέτρο αέρα σε θερµοκρασία 25 0C και πίε
mm Υδραργύρου. 
(5) Εισπνεύσιµο κλάσµα: αν σκόνες σκληρών ξύλων έχουν αναµειχθεί µε άλλες σκό
ξύλου, η οριακή τιµή αφορά όλες τις σκόνες ξύλου που περιέχονται στο µείγµα. 
Μεταβατικά µέτρα: Έως την 27-6-2003 η οριακή τιµή έκθεσης σε βενζόλιο είναι 3 ppm (
9,57 mg/m3 )." 
6. Οι όροι: 
καρκινογόνος παράγοντας 
καρκινογόνου παράγοντα 
καρκινογόνοι παράγοντες 
καρκινογόνων παραγόντων 
των άρθρων: 

5 παράγραφοι 2, 4 και 5 (εδάφια εισαγωγικό, α, γ, δ, ε και ι), 
6 παράγραφοι 1 και 2, 
10 εισαγωγικό εδάφιο και παράγραφος 1, 
11 παράγραφος 3, 
14 παράγραφος 2, 
16 παράγραφος 3, 

καρκινογόνοι παράγοντες ή µεταλλαξιγόνοι παράγοντες 
καρκινογόνων παραγόντων ή µεταλλαξιγόνων παραγόντων 
 

Άρθρο 3 
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργείται το π.δ. 1179/1980 "Περί 
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές 
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βινυλοχλωρίδιον κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας υπ’ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)" 
(302/Α). 
 

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την 29 Απριλίου 2003. 
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
κτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

Aθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2003 
 

O ΠPOE∆POΣ THΣ ∆HMOKPATIAΣ 
KΩNΣTANTINOΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ 

OI YΠOYPΓOI 
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ε
 

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
EΣΩTEPIKΩN, ∆HMOΣIAΣ ∆IOIKHΣHΣ KAI AΠOKENTPΩΣHΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
EPΓAΣIAΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ 
YΓEIAΣ KAI ΠPONOIAΣ 

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
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Π.∆.155/2004 “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/EOK" (Α΄ 220) όπως έχει 

ύ 

1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 "Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄ 
34) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού 
Εφοδιασµού EURATOM" (Α΄ 70) 
β. του άρθρου 3 του ίδιου ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 
1892/1990 "Για το εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α΄101) 
γ. του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 

 101), 31 του ν. 

2000 (Α΄ 21) 
δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

ωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική 

ς 

υ 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄ 137), που 
ροστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 "Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων 
κλπ." (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του ν. 
2469/1997 (Α΄ 38). 
2. Τη µε αριθµό 80015/22-04-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

ς 
). 

ν του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 

µοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά 

 1 

οθεσίας περί 
/ΕΚ του 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.” 
(ΦΕΚ 121/Α/05-07-2004) 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1440/1984 και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄
2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 
(Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/

Ένωση και των σχετικών πρ
Πράξη" (Α΄136) 
ε. του άρθρου 36 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Α΄ 177) 
στ. του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατική
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (Α΄79) και 
ζ. του άρθρο
π

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας" (Β΄ 598
3. Τη µε αριθµό 2/30-05-2003 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
4. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεω
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 
5. Τη µε αριθµό ∆ 90/24-02-2004 γνω
από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αποφασίζουµε 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµ
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/45
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (E.E. L.195/46/19-
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07-2001) "Για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/EOK σχετικά µε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας απ
εργαζόµενους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρ

ό τους 
θρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Τροποπο 95/1994 

Άρθρο 2 
.δ. 89/1999 (Α΄ 94) και 

 εξοπλισµού εργασίας που διατίθεται για την 
κτέλεση προσωρινών 
ργασιών σε ύψος. 

 
.1. Γενικές διατάξεις 

.1.1. Αν, σε εφαρµογή του άρθρου 7 του π.δ. 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις 
οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (Α΄ 11) και του άρθρου 3 του παρόντος 
ιατάγµατος, δεν µπορούν να εκτελούνται προσωρινές εργασίες σε ύψος ασφαλώς 
αι υπό τις δέουσες εργονοµικές συνθήκες από κατάλληλη επιφάνεια, πρέπει να επιλέγεται 
ο πλέον ενδεδειγµένος εξοπλισµός εργασίας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση 
σφαλών συνθηκών εργασίας. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα µέτρα συλλογικής 
ροστασίας έναντι των ατοµικών. Οι διαστάσεις του εξοπλισµού εργασίας θα πρέπει να 
νταποκρίνονται στη φύση των εργασιών και στους προβλεπόµενους περιορισµούς καθώς 
αι να επιτρέπουν την ακίνδυνη κυκλοφορία. H επιλογή του πλέον ενδεδειγµένου τύπου 
έσων πρόσβασης στις προσωρινές θέσεις εργασίας σε ύψος πρέπει να γίνεται συναρτήσει 
ς συχνότητας κυκλοφορίας, του ύψους και της διάρκειας χρησιµοποίησης. Η επιλογή 
ρέπει να επιτρέπει την ασφαλή διαφυγή σε περίπτωση επικείµενου κινδύνου. Η διάβαση 
πό ένα µέσο πρόσβασης σε εξέδρες, δάπεδα ή διόδους προσπέλασης και αντιστρόφως δεν 
πιτρέπεται να προκαλεί πρόσθετους κινδύνους πτώσης. 
.1.2. Η χρησιµοποίηση κλίµακας ως θέσης εργασίας σε ύψος πρέπει να επιτρέπεται µόνο 
ταν έχοντας υπόψη το σηµείο 4.1.1, η χρησιµοποίηση άλλου ασφαλέστερου εξοπλισµού 
εν δικαιολογείται λόγω του χαµηλού 
ινδύνου και λόγω είτε της σύντοµης χρησιµοποίησης είτε των χαρακτηριστικών των 
ώρων τα οποία δεν µπορεί να µεταβάλει ο εργοδότης. 
.1.3. Η χρησιµοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών 
ίνεται µόνον όταν η εκτίµηση του κινδύνου δείχνει ότι η εργασία µπορεί να εκτελεστεί 
σφαλώς και όταν η χρησιµοποίηση άλλου περισσότερο ασφαλούς εξοπλισµού εργασίας 
εν θα ήταν δικαιολογηµένη. 
αµβάνοντας υπόψη την εκτίµηση των κινδύνων και ιδίως τη διάρκεια των εργασιών και 
ς δεσµεύσεις εργονοµικής φύσεως, πρέπει να προβλέπεται κάθισµα µε τα ενδεδειγµένα 
ξαρτήµατα. 
.1.4. Ανάλογα µε τον τύπο εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος επιλέγεται µε βάση τα 
ροηγούµενα σηµεία, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα κατάλληλα µέτρα για την 
λαχιστοποίηση των εγγενών κινδύνων του εξοπλισµού για τους εργαζοµένους. Σε 
ερίπτωση ανάγκης πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας έναντι 
ν πτώσεων. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση και αντοχή 
στε να αποτρέπουν ή να ανακόπτουν τις πτώσεις και να προλαµβάνουν, στο µέτρο του 

δυνατού, τους τραυµατισµούς. Οι διατάξεις συλλογικής προστασίας µπορεί να 
διακόπτονται µόνο στα σηµεία πρόσβασης σε κλίµακα ή κλιµακοστάσιο. 

16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)" 

ίηση π.δ. 3

Στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ. 395/1994 όπως τροποποιήθηκε µε τα π
304/2000 (Α΄ 241) µετά το σηµείο 3 προστίθεται νέο σηµείο 4 ως εξής: 
"4. ∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση του
ε
ε
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4.1.5. Όταν η εκτέλεση µιας εργασίας απαιτεί την προσωρινή αφαίρεση µιας διάταξης 
συλλογικής προστασίας έναντι πτώσεων, πρέπει να λαµβάνονται άλλα αποτελεσµατικά 
µέτρα ασφάλειας. Η εργασία δεν µπορεί να εκτελεσθεί αν δεν ληφθούν προηγουµένως τα 
µέτρα αυτά. Μετά το πέρας της εργασίας αυτής οι διατάξεις συλλογικής προστασίας 
ρέπει να επανεγκαθίστανται άµεσα. 

νον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν 
έτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 

 
ξεις για τη χρησιµοποίηση κλιµάκων 

 
4.2.1. Οι κλίµακες τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα τους 
κατά τη χρήση. Τα στηρίγµατα των φορητών κλιµάκων εδράζονται σε σταθερή, ανθεκτική 
και ακίνητη βάση κατάλληλων διαστάσεων ούτως ώστε οι βαθµίδες να παραµένουν 
οριζόντιες. Οι αναρτηµένες κλίµακες προσδένονται κατά τρόπο ασφαλή, έτσι ώστε να µη 

 τ κ µ  
τερου σηµείου των ορθοστατών είτε µε 

οποιαδήποτε αντιολισθητική διάταξη ή µε οποιαδήποτε άλλη λύση ισοδύναµης 
αποτελεσµατικότητας. Οι κλίµακες πρόσβασης πρέπει να υπερβαίνουν τη στάθµη 

υσσόµενες κλίµακες 

ση. Οι κινητές κλίµακες ακινητοποιούνται πριν ανέλθει κανείς σ' αυτές. 

α στο σώµα τους ή να φέρονται µέσα σε κλεισµένο σάκο 

4.3.2. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα το τος ικριώµατος, καταρτίζεται από 
πρόσωπο µε τα κατάλλ ησιµοποίησης και 
αποσυναρµολόγησης. Τ µογής και να 

π
4.1.6. Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται µό
θ

4.2. Ειδικές διατά

µετακινούνται ή αιωρούνται, εκτός των κλιµάκων από σχοινί. 
4.2.2. H ολίσθηση ων ποδών φορητών λιµάκων ε ποδίζεται, κατά τη χρησιµοποίησή 
τους, είτε µε στερέωση του ανώτερου ή του κατώ

πρόσβασης, εκτός αν άλλες διατάξεις επιτρέπουν ασφαλή λαβή. Οι κλίµακες µε 
περισσότερα συναρµολογούµενα τµήµατα καθώς και οι πτ
χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µεταξύ των διαφόρων στοιχείων 
σταθερή ένω
4.2.3. Οι κλίµακες χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε ο εργαζόµενος να έχει πάντοτε 
ασφαλή στήριξη και χειρολαβή. Ειδικότερα, η µεταφορά φορτίων µε το χέρι πάνω σε µία 
κλίµακα δεν θα πρέπει να εµποδίζει το ασφαλές κράτηµα. Βαριά αντικείµενα πρέπει να 
προσδένονται στέρε
προσδεδεµένου στο σώµα τους ή να ανεβάζονται µε σχοινί. 
 
4.3. Ειδικές διατάξεις για τη χρησιµοποίηση ικριωµάτων 
 
4.3.1. Όταν τα φύλλα υπολογισµού του επιλεγέντος ικριώµατος δεν είναι διαθέσιµα ή όταν 
δεν προβλέπουν τη δοµική του διαµόρφωση, πρέπει να γίνεται µελέτη υπολογισµού 
αντοχής και ευστάθειας, εκτός εάν το ικρίωµα συναρµολογείται µε τυποποιηµένη 
διαµόρφωση γενικής παραδοχής. 

υ επιλεγέν
ηλα προσόντα ένα σχέδιο συναρµολόγησης, χρ
ο σχέδιο αυτό µπορεί να είναι γενικευµένης εφαρ

συµπληρώνεται από επιµέρους σχέδια για τις λεπτοµέρειες του ικριώµατος. 
4.3.3. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του ικριώµατος. Τα στοιχεία στήριξης του 
ικριώµατος ασφαλίζονται έναντι του κινδύνου ολίσθησης είτε µε στερέωση στην επιφάνεια 
στήριξης, είτε µε αντιολισθητική διάταξη, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ισοδύναµης 
αποτελεσµατικότητας ενώ η φέρουσα επιφάνεια πρέπει να έχει επαρκή 
αντοχή. Η τυχαία u956 µετακίνηση των κυλιόµενων ικριωµάτων κατά την εκτέλεση των 
εργασιών σε ύψος εµποδίζεται µε κατάλληλες διατάξεις. 
4.3.4. Οι διαστάσεις, το σχήµα και η διάταξη των δαπέδων ικριώµατος πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη φύση της εργασίας, προσαρµοσµένες στα φορτία που πρόκειται να 
φέρουν και να επιτρέπουν την ασφαλή εργασία και κυκλοφορία. Τα δάπεδα των 
ικριωµάτων συναρµολογούνται κατά τρόπο ώστε τα συστατικά τους µέρη να µη 
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µετακινούνται στις κανονικές συνθήκες χρήσης τους. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων 
και των κατακόρυφων µέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων δεν πρέπει να 

 σύµφωνα µε το π.δ. 

συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/EOK" (Α΄ 67) και οριοθετούνται 

αι από 
εργαζοµένους µε επαρκή ειδική εκπαίδευ προβλεπόµενες εργασίες, µε 
αντικείµενο την αντιµετώ  άρθρο 7 του παρόντος 
διατάγµατος ιδίως σε θέµατα σχετικά µε: 

ς του 

την αποφυγή πτώσης προσώπων ή αντικειµένων, 

πής. Ο επιβλέπων τις εργασίες και οι 

 
Κατά τη χρησιµοποίηση τ τη βοήθεια σχοινιών 
πρέπει να πληρούνται οι ακόλου

 χωριστά αγκυρωµένα σχοινιά, το 
υ ν

µό ανόδου και καθόδου και αυτόµατο 

η

 και επιβλέπεται δεόντως, ώστε να είναι δυνατό 

η και ειδική για τις προβλεπόµενες εργασίες, και ιδίως 

µένει κανένα επικίνδυνο κενό. 
4.3.5. Όταν ορισµένα µέρη ενός ικριώµατος δεν είναι έτοιµα προς χρήση, ιδίως κατά τις 
φάσεις συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης ή µετατροπών, τα µέρη αυτά 
επισηµαίνονται µε προειδοποιητικά σήµατα γενικού κινδύνου
105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε 
κατάλληλα από υλικά στοιχεία τα οποία εµποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου. 
4.3.6. Τα ικριώµατα µπορούν να συναρµολογούνται, να αποσυναρµολογούνται ή να 
υφίστανται σηµαντικές µετατροπές µόνο υπό την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου κ

ση για τις 
πιση των ειδικών κινδύνων σύµφωνα µε το

α) την κατανόηση του σχεδίου συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης ή µετατροπή
εν λόγω ικριώµατος, 
β) την ασφάλεια κατά τη συναρµολόγηση, την αποσυναρµολόγηση ή τη µετατροπή του 
συγκεκριµένου ικριώµατος, 
γ) τα µέτρα για 
δ) τα µέτρα ασφαλείας σε περίπτωση µεταβολής των καιρικών συνθηκών που θα 
µπορούσαν να περιορίσουν 
την ασφάλεια του ικριώµατος, 
ε) τα επιτρεπόµενα φορτία, 
στ) οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο είναι δυνατό να περικλείουν οι προαναφερόµενες εργασίες 
συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης και µετατρο
εργαζόµενοι έχουν το σχέδιο συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης που αναφέρεται 
στο σηµείο 4.3.2 του παρόντος παραρτήµατος, καθώς και όποιες τυχόν οδηγίες περιέχει 
αυτό. 
 
4.4. Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τη χρησιµοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης 
µε τη βοήθεια σχοινιών 

εχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε 
θες προϋποθέσεις: 

α) το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο
ένα ως µέσο προσπέλασης, καθόδου και ποστήριξης (σχοι ί εργασίας) και το άλλο σαν 
µέσο ασφαλείας (σχοινί ασφαλείας), 
β) οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, µε την οποία και 
συνδέονται µε το σχοινί ασφαλείας, 
γ) το σχοινί εργασίας πρέπει να έχει ασφαλή µηχανισ
ανασχετικό µηχανισµό που εµποδίζει την πτώση του χρήστη αν αυτός χάσει τον έλεγχο της 
κίνησής του. Το σχοινί ασφαλείας πρέπει να έχει αυτόµατη κινητή διάταξη προστασίας 
έναντι των πτώσεων  οποία συνοδεύει τον εργαζόµενο στη κίνησή του, 
δ) τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι 
συνδεδεµένα µε τη ζώνη ασφαλείας ή µε το κάθισµα του εργαζοµένου ή να είναι 
προσδεδεµένα µε άλλο κατάλληλο µέσο, 
ε) η εργασία πρέπει να προγραµµατίζεται
να παρασχεθεί αµέσως βοήθεια στον εργαζόµενο σε περίπτωση ανάγκης, 
στ) στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται, βάσει του άρθρου 7 του παρόντος 
διατάγµατος, εκπαίδευση κατάλληλ
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όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης. Σ ές περιστάσεις, όταν ενόψει του 
κινδύνου η χρησιµοποίησ α περισσότερο 
επικίνδυνη, µπορεί να επιτραπεί η χρη ς και µόνου σχοινιού, εφόσον 
έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή/και 

ίου 04 

 

 
 
 

ε εξαιρετικ
η δεύτερου σχοινιού θα έκανε την εργασί

σιµοποίηση ενό

πρακτική." 
Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την 19 Ιουλίου 2004. 
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος . 
 
 

Aθήνα, 30 Ιουν
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Π.∆.76/2005 «Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 

ω ε  ο Ε ω κ

 65 του 
ν. 1892/1990 (101 Α), και των άρθρων 1 και 4 του ν. 1338/1983, όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (70 Α) και τροποποιήθηκαν µε 

/1995 

ήκης για 
κή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 

ν 6 
ρου 36 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

7 του ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των 
πιµελητηρίων κ.λπ.» (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 

2469/1997 (38 Α). 
6. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 

πολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 

ν, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
ν, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

φίµων, Μεταφορών 

Άρθρο 1 

.88/1999 αντικαθίστανται ως εξής: 
άξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

αι εργασίες του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα κατά 

 την εργασία σε συµµόρφωση µε τις 

η ορισµένες δραστηριότητες του 

ων στα πλαίσια των διατάξεων της 
λείας έχουν 

94 Α~) σε συµµόρφ ση µ  την δηγία 2000/34/ Κ του Ευρ παϊκού Κοινοβουλίου αι 
του Συµβουλίου». 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (34 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο

τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (101 Α), 31 του ν. 2076/1992 (130 Α), 19 του ν. 2367
(261 Α) και 22 του ν. 2879/2000 (21 Α) (Π.Ε. 91.2004) και  
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της συνθ
την Ευρωπαϊ
περιλαµβάνονται στη  τελική Πράξη» (13 Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθ
(177 Α). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79 Α). 
4. Την µε αριθµό 13/13.12.2004 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(137 Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 2
Ε

σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
ή του κρατικού προϋ
7. Την µε αριθµό 248/2004 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικώ
Οικονοµικώ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο
και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας:  

(άρθρο 1 παράγραφος 1 και 4 της Οδηγίας) 
Σκοπός - Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του Π.∆
«3. Οι διατ
εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις κ
την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11 Α), µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 του 
παρόντος διατάγµατος. Επίσης εφαρµόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων 
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µε εξαίρεσ
προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) 
για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το 
δυνατόν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµέν
σχετικής νοµοθεσίας β) για το ένστολο προσωπικό των σωµάτων ασφα
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εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.1568/1985 (Αρ. 9 του ν. 3144/2003, ΦΕΚ 111 

. 
ών σε συµµόρφωση προς τις 
ν επιφύλαξη του άρθρου 2 

 παράγραφος µε αριθµό 

ιτήσεις περί οργανώσεως 

  ς  
 

των οδικώς, αεροπορικώς ή δια µέσου εσωτερικών 
πλωτών οδών. 
9. ∆ραστηριότητα ανοικτής θάλασσας : Η δραστηριότητα η οποία εκτελείται κυρίως επάνω 
σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας (στις οποίες περιλαµβάνονται τα θαλάσσια 
γεωτρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την αναζήτηση, την εξόρυξη 

ία οι εργαζόµενοι 
έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης, ν η διάρκεια εκφράζεται σε µονάδες 
χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς εχείς, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι 

δεν θα βλάπτουν την υγεία τους, βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, λόγω 

ρθρο 3 
(άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας) 

Ε  
ο άρθρο 5 του π.δ. 88/1999 αντικαθίσταται ως εξής:  
Στους εργαζόµενους εξασφαλίζεται ανά εβδοµάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς 
νάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συµπεριλαµβάνει κατ"αρχήν την Κυριακή, 
ανάλογα µε τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόµενων διατάξεις της εργατικής 
οµοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της 
µερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος. 
ν δικαιολογείται για αντικειµενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης 
ης εργασίας µπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.  
που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ηµέρα εβδοµαδιαίας 
νάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόµενους 
ε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο µε σύστηµα διαδοχικών 
µάδων εργασίας, η Κυριακή, µπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να 
ήγει την αντίστοιχη ώρα της ∆ευτέρας. 
ι ρυθµίσεις των αµέσως προηγούµενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες 

περιπτώσεις, ως ηµέρα εβδοµαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία νοµοθεσία 
άλλη ηµέρα εκτός της Κυριακής». 

Α/8.5.2003). 
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στους ναυτικούς, όπως ορίζονται στο π.δ
152/2003 «περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικ
Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (124 Α), µε τη
παράγραφος 9, καθώς και στο οικιακό προσωπικό». 
2. Στο άρθρο 1 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος προστίθεται νέα
5 ως εξής: 
«Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται εφόσον άλλες διατάξεις, οι οποίες αφορούν 
σε σχετικές κοινοτικές πράξεις, περιλαµβάνουν ειδικότερες απα
του χρόνου εργασίας για ορισµένες επαγγελµατικές ασχολίες ή δραστηριότητες». 

Άρθρο 2 
(άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας) 

Ορισµοί 
Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 88/1999 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
« 8. Μετακινούµενος εργαζόµενος : Κάθε εργαζόµενο  ο οποίος απασχολείται ως µέλος 
του ταξιδεύοντος ή ιπταµένου προσωπικού µιας επιχείρησης η οποία παρέχει υπηρεσίες 
µεταφορών επιβατών ή εµπορευµά

ή την εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των υδρογονανθράκων, 
καθώς και τις καταδύσεις που συνδέονται µε αυτές τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από 
εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης είτε από πλοίο.  
10. Επαρκής χρόνος ανάπαυσης: η πραγµατική κατάσταση κατά την οπο

των οποίω
 µακρές και συν

εργαζόµενοι δεν θα προκαλούν σωµατικές βλάβες στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε 
τρίτους και ότι 
κόπωσης ή άτακτων ρυθµών εργασίας».  

Ά

βδοµαδιαία ανάπαυση
Τ
«
α

ν
η
Α
τ
Ό
α
σ
ο
λ
Ο
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Άρθρο 4 
(άρθρο 1 παράγραφος 5 της Οδηγίας) 

Παρεκκλίσεις 
Η υποπαράγραφος 2.1 του άρθρου 14 του π.δ. 88/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
2.1. από τα άρθρα 3,4,5,8 :  

πόσταση ανάµεσα στους τόπους 
οικίας του εργαζοµένου, όπως οι δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας ή 

 εργασίας αυτού. 
η 

 την προστασία των αγαθών και των προσώπων, ιδίως όταν 
ξης.  

 

αλψη που 
µατα, συµπεριλαµβανοµένων των 

λεόρασης, κινηµατογράφου, ταχυδροµείων ή 
 την 

iv) για υπηρεσίες παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής φωταερίου, ύδατος ή ηλεκτρισµού, 
τις υπηρεσίες αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 

 
τες έρευνας και ανάπτυξης 

τών µε τακτικές 
αστικές µεταφορές  

ουρισµό 

ν: 
στηριότητες του οποίου είναι διαλείπουσες 

ν και την 

(άρθρο 1 παράγραφος 6 της Οδηγίας) 
Ασκ ροί 

Μετά την υποπαράγραφο 2.3 του άρθρου 14 του π.δ. 88/1999 προστίθεται νέα 
υποπαράγραφος ως ακολούθως
«2.4. από το άρθρο 6 για την π ικευόµενων) γιατρών: 

ς 
ν 

, κατά 
 

ν. 
ς 

αίνει 

«
α) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την α
εργασίας και κατ
από την απόσταση ανάµεσα στους διαφόρους τόπους
β) Για τις δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που χαρακτηρίζονται από την ανάγκ
συνεχούς παρουσίας για
πρόκειται για φύλακες και θυρωρούς ή επιχειρήσεις φύλα
γ) Για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η
συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής, ιδίως: 
i) Για τις υπηρεσίες τις σχετικές µε την υποδοχή, την νοσηλεία και ή την περίθ
παρέχονται από νοσοκοµεία ή παρόµοια ιδρύ
δραστηριοτήτων των ειδικευοµένων ιατρών, από ιδρύµατα διαµονής και από φυλακές 
ii) για εργαζοµένους στους λιµένες και τους αερολιµένες. 
iii) για τις υπηρεσίες τύπου, ραδιοφωνίας, τη
τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή
πολιτική άµυνα 

v) για τις βιοµηχανίες όπου είναι αδύνατο να διακοπεί η εργασία για τεχνικούς λόγους
vi) για τις δραστηριότη
vii) για την γεωργία 
viii) για τους εργαζόµενους, οι οποίοι ασχολούνται µε την µεταφορά επιβα

δ) σε περίπτωση προβλέψιµης αύξησης του φόρτου εργασίας ιδίως: 
i) στην γεωργία 
ii) στον τ
iii) στα ταχυδροµεία 
ε) για το προσωπικό που εργάζεται στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορώ
i) οι δρα
ii) το οποίο δαπανά το χρόνο εργασίας του επιβαίνοντας στους συρµούς ή  
iii) οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται µε τα ωράρια των µεταφορώ
εξασφάλιση της συνέχειας και της κανονικότητας της συγκοινωνίας». 

Άρθρο 5 

ούµενοι γιατ

: 
ερίπτωση των ασκούµενων (ειδ

α) Από την 1η Αυγούστου 2004 και για µία µεταβατική περίοδο πέντε ετών, ο χρόνο
εβδοµαδιαίας εργασίας των ειδικευόµενων γιατρών, ανά περίοδο όχι µεγαλύτερη τω
δώδεκα µηνών, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα οκτώ (58) ώρες κατά µέσο όρο
τα τρία πρώτα έτη (από 1.8.2004 µέχρι 31.7.2007) και τις πενήντα έξι (56) ώρες κατά τα
επόµενα δύο έτη (από 1.8.2007 µέχρι 31.7.2009), συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριώ
β) Από την 1η Αυγούστου 2009 και µέχρι 31 Ιουλίου 2012 ο χρόνος εβδοµαδιαία
εργασίας των ειδικευοµένων γιατρών, ανά περίοδο έξι (6) µηνών, δεν µπορεί να υπερβ

 545



 

τις πενήντα δύο (52) ώρες κατά µέσο όρο, µε την επιφύλαξη της τήρησης της
προβλεπόµενης από την Οδηγία σχ

 
ετικής διαδικασίας». 

Α 

0.6.2007 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του  π.δ. 
κευµένους 

αι 
ται να 
ουργών 

ΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 2/42003/0022 (ΦΕΚ Β΄/ 1337/31.7.2007) 
ορίσθηκε: 
"Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2007 η ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ. 
88/1999 και του άρθρου 5 του π.δ. 76/2006, ως προς τους ειδικευµένους ιατρούς, τους 
ειδικευόµενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόµοιων 

: Με το άρθρο ενδέκατο  του Ν.3654/2008,ΦΕΚ Α 
57/3.4.2008,ορίσθηκε: 
"Αναστέλλεται µέχρι τις 30.6.2008 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του π.δ.  
88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους ειδικευµένους 
ιατρούς, τους ειδικευόµενους ιατρούς και το προσωπικό των  νοσηλευτικών και 
παρόµοιων ιδρυµάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω διατάξεων δύναται να 

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 7 της Οδηγίας) 
∆ιατάξεις για µετακινούµενους εργαζόµενους και για εργαζόµενους σε δραστηριότητες 

Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 88/1999 προστίθενται δύο νέα άρθρα µε αριθµούς 14α και 14β 

 άρθρων 3,4,5 και 8 δεν εφαρµόζονται στους µετακινούµενους 
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νών, οι ώρες 

ι της υγείας των εργαζόµενων σε αλιευτικά πλοία που 
µός ωρών 

α) µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ. έκτο παράγρ.1 Ν.3527/2007, ΦΕΚ 
25/9.2.2007,ορίζεται : 
 "1. Αναστέλλεται µέχρι τις 3
88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους ειδι
ιατρούς, τους ειδικευόµενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών κ
παρόµοιων ιδρυµάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω διατάξεων δύνα
παραταθεί έως τις 31.12.2007, µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπ
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ιδρυµάτων". 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

παραταθεί έως τις 31.12.2008, µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Η διάταξη 
αυτή ισχύει αναδροµικά από 1.1.2008". 

Άρθρο 6 

ανοικτής θάλασσας 

που έχουν ως ακολούθως: 
Άρθρο 14α 
Μετακινούµενοι εργαζόµενοι και δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας 
1. Οι διατάξεις των
εργαζόµενους. 
2. Οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι δικαιούνται επαρκή ανάπαυση, ώστε, κατά µέσο όρο και
σε περίοδο αναφοράς 12 µηνών, οι ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας να µην υπερβαίνουν τις
ώρες, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών. 
Άρθρο 14β 
Εργαζόµενοι σε αλιευτικά πλοία 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 8 δεν ισχύουν για τους εργαζόµενους στα 
αλιευτικά πλοία που φέρουν Ελληνική σηµαία. 
2. Όλοι οι εργαζόµενοι σε αλιευτικά πλοία που φέρουν Ελληνική σηµαία, δικαιούνται 
επαρκή ανάπαυση ώστε κατά µέσο όρο και σε περίοδο αναφοράς 12 µη
εβδοµαδιαίας εργασίας να περιορίζονται στις 48 ώρες. 
Για την προστασία της ασφάλειας κα
φέρουν Ελληνική σηµαία, ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθ
ανάπαυσης, ορίζονται εντός των ακολούθων ορίων: 
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i) δεκατέσσερις ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και  
ii) 72 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ηµερών, είτε  
β) ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερες από: 
i) δέκα ώρες, σε οποιαδή
ii) 77 ώρες, σε οποιαδήποτε χρ
Ο µέγιστος αριθµός ω αυσης εντός των πιο 

ίες η 

ε 
ρια που 

ν θα 
ρες ή 
τους 

η 

 πλοίο 
των 
λλα 

µοθεσία 
ποιούνται για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τον ένα µήνα 

ν άρθρο 
 πλοίου. 

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

αι 

ποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και  
ονική περίοδο επτά ηµερών. 

ρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπ
πάνω ορίων, µπορούν να καθορίζονται µε συλλογικές συµβάσεις.  
Οι ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται να διαιρούνται σε δύο το πολύ περιόδους, από τις οπο
µία θα διαρκεί τουλάχιστον έξι ώρες, το δε ενδιάµεσο διάστηµα, µεταξύ δύο διαδοχικών 
περιόδων ανάπαυσης, δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ώρες.  
3. Σε αλιευτικά πλοία τα οποία φέρουν Ελληνική σηµαία επιτρέπεται, για αντικειµενικούς 
ή τεχνικούς λόγους ή λόγους που αφορούν, την οργάνωση της εργασίας, όπως µ
συλλογικές συµβάσεις να προβλέπονται εξαιρέσεις - παρεκκλίσεις από τα ό
καθορίζονται στην παράγραφο 2. Οι εξαιρέσεις - παρεκκλίσεις αυτές, κατά το δυνατό
ακολουθούν τα καθορισµένα όρια αλλά µπορούν να λαµβάνουν υπόψη συχνότε
µεγαλύτερες περιόδους άδειας ή τη χορήγηση αντισταθµιστικής άδειας σ
εργαζόµενους ή το γεγονός της ανάπαυσης των εργαζοµένων κατά το χρόνο µ
δραστηριοποίησης του αλιευτικού.  
4. Ο πλοίαρχος αλιευτικού πλοίου έχει το δικαίωµα να απαιτεί από εργαζόµενο στο
να εκτελεί όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άµεση ασφάλεια του πλοίου, 
προσώπων που επιβαίνουν στο πλοίο ή του φορτίου ή για την παροχή βοήθειας σε ά
πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα.  
5. Οι εργαζόµενοι σε αλιευτικά πλοία τα οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα νο
απαγορεύεται να δραστηριο
εντός του ηµερολογιακού έτους, λαµβάνουν την ετήσια άδειά τους σύµφωνα µε το
7 εντός της χρονικής αυτής περιόδου µη δραστηριοποίησης του

Στο Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση κ
την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.  
 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2005 
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Π.∆. 149/2006  «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

όψη: 

/1984 (Α΄ 
 3 του 

01), του άρθρου 4 του ίδιου νόµου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τ  ν. 1775/1988 
(Α΄ 101), 

ς συνθήκης για την 

λαµβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ 136). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (Α΄ 177). 

ς και της 

 Ασφάλειας της 
Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.). 
6. Την απόφαση 30356/14.3.2006 (Β΄ 311): «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο 
Κωνσταντόπουλο». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

 ή προϋπολογισµού 

ας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
οινωνικής Προστασίας και 

τος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/10/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 (L 042 
15.2.2003) «Περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)». 
Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την 
προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλειά τους, που 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του 
ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440
70), του άρθρου
ν.1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 1

ροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 του
31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 

2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση τη
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περι− 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόληση
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79). 
5. Την υπ’ αριθµ. 14/22.11.2005 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και

(Α΄ 98). 
8. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
ΝΠ∆∆. 
9. Την υπ’ αριθµ. ∆ 154/2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσι
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουµε: 
 

TMHMA I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 (άρθρο 1 οδηγίας) 
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

1. Σκοπός του παρόν

 548



 

προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε θόρυβο, και συγκεκριµένα 
από τους κινδύνους για την ακοή. 
2. Οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε δραστηριότητες κατά τις 
οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από το θόρυβο ως 
αποτέλεσµα της εργασίας τους. 
3. Το 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 91/393/ 

 την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 
εφαρµόζονται πλήρως στο σύν  στο παρόν άρθρο, 
µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος 

στη τιµή της C−σταθµισµένης στιγµιαίας 

σταθµισµένη µέση τιµή των σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για οκτάωρη ηµέρα εργασίας 
όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO1999:1990, σηµείο 3.6. Καλύπτει όλα τα είδη 

τώνται στο εργασιακό περιβάλλον, περιλαµβανοµένου και του 

χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή των 
ηµερήσιων σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για εβδοµάδα πέντε οκτάωρων εργάσιµων ηµερών 
όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σηµείο 3.6 (υποσηµείωση 2). 

Οριακές τιµές έκθ  δράσης 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, οι οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές 

0 Pa 
τοίχως, 

γ) κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LΕΧ,8h = 80 dB(A) και Ppeak = 112 Pa 
(³), αντιστοίχως.1 

σης του εργαζοµένου συνυπολογίζεται η ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνεται από τα 

ένηση που επιτυγχάνεται από τα µέσα ατοµικής προστασίας 
της ακοής που φέρει ο εργαζόµενος δεν συνυπολογίζεται. 
3. Υπό δεόντως αιτιο µβουλίου 

5, 
νά ηµέρα 

εργασίας, προς εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών έκθεσης για ανάληψη 
δράσης, χρησιµοποιείται η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο αντί της 
ηµερήσιας στάθµης έκθεσης σε θόρυβο για να εκτιµηθούν οι στάθµες θορύβου στον οποίο 
εκτίθενται οι εργαζόµενοι, εφόσον: 

 σε θόρυβο, όπως διαπιστώνεται µε τη δέουσα 

ΕΟΚ» (11Α) και οι γενικές διατάξεις για
ολο του τοµέα που αναφέρεται

διατάγµατος. 
Άρθρο 2 (άρθρο 2 οδηγίας) 

Ορισµοί 
Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, οι φυσικές παράµετροι που 
χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των κινδύνων ορίζονται ως εξής: 
α) κορυφοτιµή της ηχητικής πίεσης (Ppeak): µέγι
πίεσης θορύβου, 
β) ηµερήσια στάθµη έκθεσης σε θόρυβο (LΕΧ,8h): [dB(A) ως προς 20 µPa]: χρονικά 

θορύβου που απαν
παλµικού, 
γ) εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο (LΧ,8h): 

Άρθρο 3 (άρθρο 3 οδηγίας) 
εσης και τιµές έκθεσης για ανάληψη

έκθεσης για ανάληψη δράσης, όσον αφορά τις ηµερήσιες στάθµες έκθεσης 
σε θόρυβο και τις κορυφοτιµές της ηχητικής πίεσης καθορίζονται ως εξής: 
α) οριακές τιµές έκθεσης: LΕΧ,8h = 87 dB(A) και Ppeak = 200 Pa (.), αντιστοίχως, 
β) ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LΕΧ,8h = 85 dB(A) και Ppeak = 14
(²), αντισ

2. Κατά την εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης, στον προσδιορισµό της πραγµατικής 
έκθε
µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής που φέρει ο εργαζόµενος. Στις τιµές έκθεσης για 
ανάληψη δράσης η ηχοεξασθ

λογηµένες συνθήκες, µετά από γνωµοδότηση του Συ
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1568/8
για δραστηριότητες όπου η ηµερήσια έκθεση σε θόρυβο ποικίλλει αισθητά α

α) η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης
παρακολούθηση, δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή έκθεσης των 87 dB(A) και 
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β) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται 
µε τις δραστηριότητες αυτές. 

ΤΜΗΜΑ II 
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

 γραπτή εκτίµηση των κινδύνων 
 π.δ. 17/96 και την 

.δ. 
ην βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά 

 
” 

 
 ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, 7 και 8 του 

αρόντος διατάγµατος. Η εκτίµηση των κινδύνων επανεξετάζεται και αναθεωρείται 
τακτικά, ιδίως εάν έχουν επέλθ πορεί να την καθιστούν 
ξεπερασµένη, ή ότα στούν αναγκαίo. 

ονται 

ντικούς παράγοντες και τα τεχνικά 
πει να 

ό των παραµέτρων που ορίζονται στο άρθρο 2 και τη 

3. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία 
αντιπροσωπευτική της ατοµικής έκθεσης του εργαζοµένου. 
4. Η εκτίµηση και η µέτρηση που αναφ  1 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται ανά κατάλληλα χ εία που προκύπτουν από την 
εκτίµηση ή/και τη µέτρηση της στάθµης έκθεσης σε θόρυβο φυλάσσονται υπό κατάλληλη 
µορφή ώστε να είναι δυνατό να τα

 

τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης 
σε παλµικό θόρυβο, 
β) στις οριακές τιµές έκθεσης και στις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, 

ό, σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των 

 
άλλων ήχων, οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να µειωθούν οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων, 

Άρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας) 
Προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων 

1. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 8, άρθρο 8 παράγραφος 1 του
παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου που προσετέθη µε το π.δ. 159/1999 «Τροποποίηση του π
17/1996 “Μέτρα για τ
την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” (Α΄ 11) και του
π.δ. 70α/88 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία
(Α΄ 31) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/1997 (Α’ 150)» (Α΄ 157), και να
καθορίζει τα µέτρα που πρέπει να
π

ει σηµαντικές µεταβολές που µ
ν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας τo καθι

2. Οι µέθοδοι και τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται πρέπει να προσαρµόζ
στις επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά του προς µέτρηση 
θορύβου, τη διάρκεια της έκθεσης, τους περιβαλλο
χαρακτηριστικά του οργάνου µέτρησης. Οι µέθοδοι και τα όργανα µέτρησης πρέ
επιτρέπουν τον προσδιορισµ
διαπίστωση αν σε δεδοµένη περίπτωση έχει σηµειωθεί υπέρβαση των τιµών που 
καθορίζονται στο άρθρο 3. 

έρονται στην παράγραφο
ρονικά διαστήµατα. Τα στοιχ

 συµβουλευθεί κανείς. 
5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των 
µετρήσεων λαµβάνονται υπόψη τα σφάλµατα µέτρησης, που προσδιορίζονται σύµφωνα µε 
τη µετρολογική πρακτική. 
6. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 8 του π.δ. 17/1996, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη
προσοχή, κατά την εκτίµηση των κινδύνων, στα ακόλουθα: 
α) στη στάθµη, 

γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια εργαζοµένων, οι οποίοι 
ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου, 
δ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτ
εργαζοµένων, οι οποίες προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου 
και συνδεόµενων µε την εργασία ωτοτοξικών ουσιών και από τις αλληλεπιδράσεις 
θορύβου και κραδασµών, 
ε) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
που προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις µεταξύ θορύβου και προειδοποιητικών σηµάτων ή
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στ) στις πληροφορίες για τον εκπεµπόµενο θόρυβο, τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές 
εξοπλισµού εργασίας σύµφωνα µε τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες ή/και τις αντίστοιχες 
διατάξεις εναρµόνισης του εθνικού δικαίου, 

 για να µειώνει την 

 του 

∆ιατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση της έκθεσης 
ου 

 πηγή προέλευσής τους ή να µειώνονται στο ελάχιστο. 

 
στο δυνατό θόρυβο, καθώς 

α παροχής στους εργαζόµενους εξοπλισµού εργασίας σύµφωνου µε τις 
κείµενες διατάξεις, επιδιώκοντας τον περιορισµό της έκθεσης σε θόρυβο, 
γ) το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας, 
δ) την επαρκή ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την κατά περίπτωση εξάσκηση των 
εργαζοµένων, προκειµένου να χρησιµοποιούν σωστά τους εξοπλισµούς εργασίας για τη 
µείωση στο ελάχιστο της έκθεσής τους σε θόρυβο, 
ε) τη µείωση του θορύβου µε τεχνικά µέσα, όπως: 
i) για τη µείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. θωρακίσεις, εγκλεισµό της πηγής θορύβου 
(σε περιβλήµατα), καλύψεις µε ηχοαπορροφητικό υλικό, 
ii) για τη µείωση του στερεόφερτου θορύβου, π.χ. απόσβεση ή µόνωση, 
στ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, του χώρου εργασίας 
και των συστηµάτων στο χώρο εργασίας, και 
ζ) την οργάνωση της εργασίας για τη µείωση του θορύβου µε: 

 και της έντασης της έκθεσης, 
ii) κατάλληλα προγράµµατα εργασίας που περιλαµβάνουν περιόδους επαρκούς ανάπαυσης. 
2. Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν η έκθεση 
υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης καταρτίζει και 
εφαρµόζει πρόγραµµα, το οποίο συνίσταται σε τεχνικά ή/και οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό 
τη µείωση της έκθεσης σε θόρυβο, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα µέτρα που αναφέρονται 

ς, 
ς 

 θέσεις εργασίας οριοθετούνται και η πρόσβαση σε 
υνο 

ζ) στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισµού εργασίας, σχεδιασµένου
εκποµπή θορύβου, 
η) στην παράταση της έκθεσης σε θόρυβο πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη
εργοδότη, 
θ) σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την επίβλεψη της υγείας. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, και οι σχετικές 
δηµοσιεύσεις, 
ι) στη διάθεση µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής µε επαρκή χαρακτηριστικά 
ηχοεξασθένησης. 

Άρθρο 5 (άρθρο 5 οδηγίας) 

1. Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύν
στην πηγή, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο 
πρέπει να εξαλείφονται στην
Η µείωση αυτών των κινδύνων γίνεται βάσει των γενικών αρχών πρόληψης που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του π.δ. 17/1996, συνυπολογίζοντας ιδίως τα 
ακόλουθα: 
α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση σε θόρυβο, 
β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος, λαµβάνοντας υπόψη την προς
εκτέλεση εργασία, να εκπέµπει τον ελάχι
και τη δυνατότητ

i) περιορισµό της διάρκειας

στην παράγραφο 1. 
3. Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, οι θέσεις εργασία
στις οποίες οι εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερε
τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, πρέπει να έχουν κατάλληλη σήµανση. Επίσης, οι 
χώροι όπου βρίσκονται οι παραπάνω
αυτούς περιορίζεται, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται από τον κίνδ
έκθεσης. 
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4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης της δραστηριότητας, έχουν διατεθεί 
στους εργαζόµενους χώροι ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, ο θόρυβος στους 

σης 

5. Ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους 
που τις αφορούν ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο προς τ ν εργαζοµένων που ανήκουν σε 

ν εργαζοµένων και χρησιµοποιούνται 
από αυτούς κατάλληλα και δεόντως προσαρµοζόµενα µέσα ατοµικής προστασίας της 
ακοής σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατάτην 
εργασία» (Α΄ 220) υπό τους ακόλουθους όρους: 
α) όταν η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, 
ο εργοδότης θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής, 
β) όταν η έκθεση σε θόρυβο είναι ίση ή υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές έκθεσης για 
ανάληψη δράσης, η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής είναι 
υποχρεωτική και 

2. Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη χρήση των µέσων 
ατοµικής προστασίας της ακοής και είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας) 
Περιορισµός της έκθεσης 

1. Σε καµία περίπτωση η έκθεση του εργαζοµένου, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 παράγραφος 2, δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις οριακές τιµές έκθεσης. 
2. Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή του παρόντος προεδρικού 
διατάγµατος, σηµειώνονται εκθέσεις άνω των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης 

γ) να προσαρµόσει τα µέτρα προστασίας και πρόληψης προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν 
επανάληψη της υπέρβασης. 

µέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων 
Με την επιφύλαξη των άρ δότης διασφαλίζει ότι 
στους εργαζόµενους, οι οποίοι εκτίθε ασία σε θόρυβο που 

 

νων αυτών, 
για 

χώρους αυτούς µειώνεται σε στάθµη συµβατή µε τον προορισµό και τις συνθήκες χρή
τους. 

ις απαιτήσεις τω
ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου. 

Άρθρο 6 (άρθρο 6 οδηγίας) 
Ατοµική προστασία 

1. Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να 
προληφθούν µε άλλα µέσα, τίθενται στη διάθεση τω

γ) τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να αποσοβείται 
ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ακοή. 

οφείλει: 
α) να αναλάβει αµέσως δράση, για να µειώσει την έκθεση κάτω των οριακών τιµών 
έκθεσης, 
β) να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης 
και 

Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας) 
Ενη

θρων 11 και 12 του π.δ. 17/1996, ο εργο
νται κατά την εργ

είναι ίσος µε ή υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ή/και στους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του π.δ. 17/1996, 
παρέχεται ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν από την
έκθεση σε θόρυβο, ιδίως σχετικά µε: 
α) τη φύση των κινδύ
β) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος 
την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από το 

 552



 

θόρυβο, µε προτεραιότητα στην πηγή του, συµπεριλαµβανοµένων των περιστάσεων στις
οποίες εφαρµόζονται τα µέτρα αυτά, 
γ) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για ανάληψη

 

 δράσης που προβλέπονται 
το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, 
δ) τα αποτελέσµατα της εκτίµηση ρύβου που διενεργούνται κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 4 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, επεξηγώντας παράλληλα 
τη σηµασία τους και τους
ε) την ορθή χρήση των µέσω
στ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισ  και αναφοράς των συµπτωµάτων των 
ακουστικών βλαβών, 
ζ) τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επίβλεψης της υγείας και 
το σκοπό α και 
η) ασφαλείς εργασιακές πρα  σε θόρυβο µε 
προτεραιότητα στην πηγή του. 
 

Άρθρο 9 (άρθρο 9 οδηγίας) 
∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων 

Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή τω /και των εκπροσώπων τους 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µ 6 όσον αφορά τα θέµατα που 
διέπονται από το παρόν διάταγµα και ειδικότερα: 
− την εκτίµηση των κινδύνων και το ος λήψη µέτρων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4, 
− τα µέτρα που αποσκοπούν στ  κινδύνων που προκύπτουν 
από την έκθεση σε θόρυβο, όπως αναφέροντα στο άρθρο 5, 
− την επιλογή των µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1γ. 

Άρθρο 10 (άρθρο 10 οδηγίας) 
Επίβλεψη ης υγείας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του π.δ. 17/1996, εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης 
και της µέτρησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού 
διατάγµατος δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων, διενεργείται 
κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των εργαζοµ ων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και την παράγραφο 5 του 
άρθρου αυτού. 
2. Εργαζόµενος, του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης 
για ανάληψη δράσης, δικαιούται ελέγχου της κοής του από το γιατρό εργασίας, εφόσον 
υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης γιατρού εργασίας, ή από άλλο γιατρό και αν κριθεί 
απαραίτητο από αυτούς από εξειδικευµένο γιατρό. Σκοπός του ελέγχου αυτού, είναι η 
έγκαιρη διάγνωση τυχόν απώλειας της ακοής ου οφείλεται σε θόρυβο και η διαφύλαξη 
της ακουστικής λειτουργίας. 
3. Για κάθε εργαζόµενο, ο οποίος υπόκειται σ  επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2, τηρείται και ενηµερώνεται ατοµικός ιατρικός φάκελος. Οι ιατρικοί 
φάκελοι περιλαµβάνουν περίληψη των αποτελεσµάτων της επίβλεψης της υγείας, 
τηρούνται δε υπό κατάλληλη µορφή έτσι ώστ να είναι δυνατό να τους συµβουλεύεται 
κανείς αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό πόρρητο και στα πλαίσια της εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (111/Α΄). 
Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος περιλαµβάνει τ εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

σ
ς και της µέτρησης του θο

 δυνητικούς κινδύνους, 
ν ατοµικής προστασίας της ακοής, 

µού

υτής, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος 
κτικές ελαχιστοποίησης της έκθεσης

ν εργαζοµένων ή
ε το άρθρο 10 του π.δ. 17/199

ν καθορισµό των πρ

ην αποφυγή ή στη µείωση των
ι 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 τ

έν

 α

 π

ε

ε 
α

α 
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α) Το ονοµατεπώνυµο και το είδος της εργασίας του εργαζόµενου. 
β) Τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη. 
γ) Τις ηµεροµηνίες διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων. 
δ) Τα αποτελέσµατα των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. 
ε) Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

 του εργαζόµενου και 
Τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 

ιχεία καταχωρούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µέσα σε δέκα 
ν ελέγχων και εξετάσεων και 

τέλλονται µε µέριµνα του εργοδότη στο ΚΥΑΕ για ερευνητικούς 
ντίγραφα των σχετικών 

ικοί ιατρικοί φάκελοι παραδίδονται στην αρµόδια 

ική βλάβη, ο γιατρός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή, 

 θόρυβο κατά την εργασία. Στην περίπτωση αυτή: 
 

µηση των κινδύνων, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 
άρθρο 4, 
− επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, 

µένου να 
εφαρµόσει τα µέτρα τα οποία απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων, 

αιτέρω έκθεσής του 

γ) ο γιατρός που αναφέρεται στην παράγρ γγέλλει µέσω της επιχείρησης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Ε  την ακουστική 

άνονται 

ας και 

τάσεις 
α του κινδύνου, τα οποία θα 

 γιατρό. 

στ) Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό
ζ) 
Τα παραπάνω στο
πέντε (15) ηµέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχω
τηρούνται για είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος 
αυτού, οι φάκελοι αποσ
σκοπούς, εξασφαλίζοντας πάντοτε το ιατρικό απόρρητο. Α
ατοµικών ιατρικών φακέλων παρέχονται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
εφόσον ζητηθούν. Κάθε εργαζόµενος, εφόσον το ζητήσει, έχει πρόσβαση 
στον ατοµικό του ιατρικό φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση παύει 
τις δραστηριότητές της, οι ατοµ
Επιθεώρηση Εργασίας. 
4. Όταν από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος 
πάσχει από διαγνώσιµη ακουστ
εφόσον αυτός το θεωρεί απαραίτητο, ο εξειδικευµένος γιατρός, εκτιµά κατά πόσον η 
βλάβη είναι αποτέλεσµα της έκθεσης σε
α) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από το γιατρό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το
αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά 
β) ο εργοδότης: 
− επανεξετάζει την εκτί

− λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του γιατρού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και του 
τεχνικού ασφάλειας (άρθρο 4 ν. 1568/1985 και άρθρο 4 π.δ. 17/1996), προκει

σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης τοποθέτησης του 
εργαζόµενου σε άλλη θέση εργασίας, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος περ
και 
− µεριµνά για τη συστηµατική επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την 
επανεξέταση της κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου που έχει υποστεί 
ανάλογη έκθεση. 

αφο 2 ανα
ργασίας και στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα

βλάβη που διέγνωσε. 
5. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων λαµβ
υπόψη τα ακόλουθα: 
α) Η παρακολούθηση γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής της εργασί
περιλαµβάνει αν χρειάζεται, µια αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται πριν από την 
έκθεση σε θόρυβο ή στην αρχή της έκθεσης. Επίσης περιλαµβάνει περιοδικές εξε
κατά διαστήµατα που ποικίλλουν, ανάλογα µε τη σοβαρότητ
ορίζονται από τον αρµόδιο
β) Κάθε εξέταση συνίσταται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση σε συνδυασµό µε πλήρη 
ακοοµετρικό έλεγχο. 
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γ) Η αρχική εξέταση περιλαµβάνει και το ιατρικό ιστορικό. Η αρχική ωτοσκόπηση και ο
ακοοµετρικός έλεγχος επαναλαµβάνονται εντός δώδεκα µηνών. 

 

δ) Η περιοδική εξέταση πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, εφόσον η 

 και ορθή 

 
χρησιµοποιούνταν, είναι δυνατόν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 1α και 1β και του άρθρου 7. 
2. Οι παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 χο  µετά από γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του ν. 1568/1985 και πρέπει να συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαµβανοµένων 

νονται στο 
ύν, υπόκεινται σε αυξηµένη 

ρεκκλίσεις αυτές επανεξετάζονται ανά 
εις που τις υπαγόρευσαν. 

Άρθρο 12 
υρώσεις 

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, 

3 «Κοινωνικός διάλογος για την 
προώθηση της απασχόλησης και την κοιν στασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), 
4 του ν. 3227/2004 «Μέτρα  άλλες διατάξεις» (Α΄ 

ς, την 
λαξη των 

). 

2) και του 
φος 2 του 

 

η δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Α΄ 38), 

ύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 7 στο προσωπικό των εν πλω ποντοπόρων πλοίων αρχίζει από την 15η 
Φεβρουαρίου 2011. 
2. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος π.δ. στους τοµείς της µουσικής και της 
ψυχαγωγίας αρχίζει από την 15η Φεβρουαρίου του 2008. Μέχρι την ηµεροµηνία 

έκθεση του εργαζοµένου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης. 
 

Άρθρο 11 (άρθρο 11 οδηγίας) 
Παρεκκλίσεις 

1. Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όταν, λόγω της φύσης της εργασίας, η πλήρης
χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για 
την υγεία ή την ασφάλεια µεγαλύτερους από εκείνους που θα προέκυπταν αν δεν

ρηγούνται
 Εργασίας (

υπόψη των ειδικών περιστάσεων, ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές µειώ
ελάχιστο και ότι οι εργαζόµενοι, στους οποίους αφορο
επίβλεψη της υγείας (άρθρο 10 του παρόντος). Οι πα
τετραετία και καταργούνται µόλις εκλείψουν οι περιστάσ

Κ

ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του 
άρθρου 24 του ν. 2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, 
υγιεινής−ασφάλειας, κλπ.» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 16 του ν. 
2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), 11 παράγρ. 5 του ν. 3144/200

ωνική προ
για την αντιµετώπιση της ανεργίας και

31) και 3 παράγρ. 3 του ν. 3385/2005 «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόληση
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), µε την επιφύ
διατάξεων του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
88555/3293/30.9.1988 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 (Α΄ 11
άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγρα
ν.3385/2005 

Άρθρο 13 
Έλεγχος εφαρµογής 

Ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας. 

Άρθρο 14 (άρθρα 15 και 17 οδηγίας) 
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τ
Κυβερνήσεως. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το π.δ. 85/1991 (
υπό την επιφ
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αυτή διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 85/1991 για το προσωπικό των εν λόγω 
τοµέων.  Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
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Π.∆. 212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 
2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου». 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 

 

µου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

µβάνονται 

ιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων» (Α΄ 177). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1 ώθηση της απασχόλησης και της 

ς της 

 

νη 

από 

σίας και 

Άρθρο 1 

 τις διατάξεις της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
υ 

τις οδηγίες 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

αγµα έχει ως αντικείµενο την προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, περιλαµβανοµένης 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

2, 3 και 5 του 
ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄
70), του άρθρου 3 του 
ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου νό
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 
του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 
48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλα
στην τελική Πράξη» (Α΄ 136). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παράγραφος 2, 29 και 36 του ν. 1568/1985 «Υγ

836/1989 «Προ
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79). 
5. Την υπ’ αριθµό 8/21.03.2006 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλεια
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98). 
7. Την υπ’ αριθµ. 30356/14.3.2006 (Β΄ 311) απόφαση: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο 
και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο». 
8. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπά
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 
9. Την υπ’ αριθµό 244/2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουµε: 

Σκοπός – Αντικείµενο – Πεδίο εφαρµογής 
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας προς
19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους πο
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ 
L263/24.09.1983), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
της 25ης Ιουνίου 1991 (EE L206/29.07.1991) και 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003 
(EE L97/15.04.2003). 
2. Το παρόν προεδρικό διάτ
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και της πρόληψης των κινδύνων αυτών που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από 
δραστηριότητες κατά τις οποίες εκτίθενται στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 
3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε δραστηριότητες κατά τις 
οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους, στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο. 
4. Ο ν. 1568/1985 και το π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

 την 

ν επιφύλαξη των αυστηρότερων και/ή 
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος δια

. CAS 77536−66−4 

ιθ. CAS 77536−68−6. 
λάχιστες προδιαγραφές 

 σε 
ια τεχνικό έργο 

ναυπηγικές 

έχει 

προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων, ώστε να 

νταση είναι 

ι ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης µόνο µη εύθρυπτων υλικών 
β) την αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, αρµένων αµιαντούχων υλικών στα 
οποία οι ίνες αµιάντου είναι στέρε

 αέρα και τη λήψη δειγµάτων για την ανίχνευση της 
αρουσίας αµιάντου σε κάποιο υλικό. 

υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/393/ΕΟΚ» (Α΄ 11) καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις για
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων εφαρµόζονται πλήρως στο σύνολο του 
τοµέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, µε τη

τάγµατος. 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος: 
1. ως αµίαντος νοείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά: 
− ακτινολίτης (ακτινόλιθος), αριθ
− γρουνερίτης (αµοσίτης), αριθ. CAS 12172−73−5 
− ανθόφυλλος (ανθοφυλλίτης) , αριθ. CAS 77536−67−5 
− χρυσότιλος, αριθ. CAS 12001−29−5 
− κροκιδόλιθος, αριθ. CAS 12001−28−4 
− τρεµολίτης, αρ
2. ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του π.δ. 305/1996 «Ε
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (Α΄ 212) εφόσον πρόκειται γ
και του άρθρου 2 του π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε 
εργασίες» (Α΄ 31) για ναυπηγοεπικευαστικές εργασίες. 

Άρθρο 3 
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Για κάθε δραστηριότητα, που µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη 
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, ο εργοδότης υποχρεούται να 
στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κατά την εργασία κινδύνων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του π.δ. 17/1996. Στην εκτίµηση αυτή 

είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζοµένων και να καθορίζονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
2. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζοµένων, της οποίας η έ
µειωµένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των κινδύνων 
της παραγράφου 1, ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης στον αµίαντο 
στον αέρα του χώρου εργασίας, τα άρθρα 4, 17 και 18 του παρόντος διατάγµατος µπορεί 
να µην εφαρµόζονται όταν η εργασία αφορά: 
α) σύντοµες κα

 των µη φθ
α συνδεδεµένες 

γ) τον εγκλεισµό ή επικάλυψη των αµιαντούχων υλικών που βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση 
δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του
π
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 Η παραπάνω µη εφαρµογή των άρθρων 8 του παρόντος διατάγµατος σε καµιά 
περίπτωση δεν αίρει τις υποχρεώσεις τ  τη λήψη όλων των απαραίτητων 

τις 

ένων 
υ ν. 1568/1985 και του π.δ. 

 

ολή στην εργασία, που 

ς 

το 

5. Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκλη ατος του έργου, ανεξάρτητα αν αυτό 
εκτελείται ολικά ή κατά τµή  ερ− γολάβος και 

του π.δ. 305/1996. 

ία 
 σκόνη 

ι αν δεν 

ν τα παρακάτω: 

η) τον εξοπλισµό εργασίας που θα χρησι  τα χαρακτηριστικά του. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης, η γνωστοποίηση των 

ή στα 
νεται το συντοµότερο δυνατό νέα γνωστοποίηση στην 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

4, 17 και 1
ου εργοδότη για

µέτρων σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, καθώς και µε 
γενικές αρχές πρόληψης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του π.δ. 17/1996. 
3. Η εκτίµηση της παραγράφου 1 αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και 
της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή των εκπροσώπων των εργαζοµ
για την ασφάλεια και υγεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις το
17/1996. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή εκπρόσωπος η διαβούλευση γίνεται µε τους
ίδιους τους εργαζόµενους στην επιχείρηση. Η εκτίµηση αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι 
να θεωρηθεί ανακριβής ή όταν έχει γίνει ουσιαστική µεταβ
αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την έκθεση των εργαζοµένων 
στον αµίαντο. 
4. Οι εργοδότες µεριµνούν σε συνεννόηση µεταξύ τους για κατάλληλο συντονισµό ως προ
την εφαρµογή των προβλέψεων του παρόντος διατάγµατος καθώς και για 
τον αποτελεσµατικότερο τρόπο εξασφάλισης της παροχής υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης που προβλέπεται στο π.δ. 17/1996 και της επίβλεψης της υγείας σύµφωνα µε 
άρθρο 17 του παρόντος διατάγµατος. 

ρου ή τµήµ
µατα µε υπεργολάβους, καθώς και ο

υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα 
µέτρα που περιγράφονται στο παρόν διάταγµα. 
6. Εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο, για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας σε 
αυτό, οι αυτοαπασχολούµενοι έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των 
εργαζοµένων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 

Άρθρο 4 
Γνωστοποίηση εργασιών 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, σε κάθε δραστηριότητα κατά την οπο
οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, κα
υπάρχει, ο κύριος του έργου υποχρεούται το αργότερο δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν 
αρχίσουν οι εργασίες να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
τουλάχιστο
α) την τοποθεσία του εργοταξίου 
β) τον τύπο και την ποσότητα των αµιαντούχων υλικών 
γ) το είδος αµιάντου που περιέχεται στα αµιαντούχα υλικά 
δ) τις δραστηριότητες και τις εφαρµοζόµενες µεθόδους 
ε) τον αριθµό των εκτιθέµενων, σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, 
εργαζοµένων 
στ) την ηµεροµηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών 
ζ) τα µέτρα που λαµβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζοµένων σε σκόνη 
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο 

µοποιηθεί και

εργασιών µπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση σε διάστηµα µικρότερο των δέκα 
ηµερών πριν την έναρξη των εργασιών. 
2. Αν µετά από αυτή τη γνωστοποίηση ακολουθήσει µια µεταβολή των συνθηκών 
εργασίας, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της έκθεσης σε σκόνη 
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, ή οποιαδήποτε άλλη σηµαντική αλλαγ
παραπάνω στοιχεία, πρέπει να γί
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3. Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων για 
την υγιεινή και ασφάλεια ή όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση 

ιχεία που περιλαµβάνονται στις γνωστοποιήσεις 

σιών 
 ενσωµατώνεται σε αυτήν. 

νεπάγονται τη 
 πυκνότητας (µικρότερης του 1g/cm3) µονωτικών ή 

 εµπορία και χρήση 
ες 

µίαντο 

ι 

 εκείνου, 

ει να 

 τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατόν να επιτευχθεί, η σκόνη 

σκόνη αµιάντου ή περιέχουν αµίαντο 

 κλειστές συσκευασίες, επισηµασµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

αι και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά. 

 
όνης αµιάντου στο περιβάλλον. 

µό να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα Μέσα Ατοµικής 
τη 

µπορούν να ενηµερώνονται για τα στο
αυτές. 
4. Για τις περιπτώσεις που υφίσταται υποχρέωση υποβολής της εκ των προτέρων 
γνωστοποίησης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 305/96, η γνωστοποίηση εργα
του παρόντος άρθρου

Άρθρο 5 
Απαγορεύσεις 

1. Aπαγορεύεται η εφαρµογή του αµιάντου τόσο µε τη µέθοδο του ψεκασµού (flocage) 
όσο και µε κάθε άλλη µέθοδο καθώς και οι δραστηριότητες που συ
χρησιµοποίηση χαµηλής
ηχοµονωτικών υλικών που περιέχουν αµίαντο. 
2. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων διατάξεων σχετικών µε την
του αµιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε ίν
αµιάντου κατά την εξόρυξη του αµιάντου ή κατά την παρασκευή και µεταποίηση 
προϊόντων αµιάντου ή την παρασκευή και µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν α
κατόπιν εκούσιας προσθήκης, µε εξαίρεση τη διαχείριση και την απόθεση σε 
καθορισµένους κατάλληλους χώρους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, των 
προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αµιάντου. 

Άρθρο 6 
Γενικά µέτρα 

Για όλες τις δραστηριότητες του άρθρου 1 παράγραφος 3 ο εργοδότης οφείλει να παίρνε
όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν 
αµίαντο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο κατώτερο
που ορίζεται από την οριακή τιµή έκθεσης του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος, µε τη 
λήψη των κατάλληλων κάθε φορά προληπτικών µέτρων από τα αναφερόµενα παρακάτω: 
1. Ο αριθµός των εργαζοµένων που εκτίθενται ή είναι δυνατόν να εκτεθούν σε σκόνη 
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο καθώς και ο χρόνος έκθεσής τους πρέπ
περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία όρια. 
2. Κατ’ αρχήν πρέπει να σχεδιάζονται µέθοδοι και διαδικασίες εργασίας ώστε να µην 
παράγεται σκόνη αµιάντου. Αν
πρέπει να δεσµεύεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο εκποµπής της. 
3. Ο αµίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν 
πρέπει να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται στους χώρους εργασίας, µέσα σε 
κατάλληλες
19 του παρόντος διατάγµατος. 
4. Όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισµοί που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του 
αµιάντου, πρέπει να καθαρίζοντ
Ειδικότερα: 
α) Ο καθαρισµός πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, µε κατάλληλο 
σύστηµα δηµιουργίας κενού ή άλλη κατάλληλη µέθοδο ώστε να αποτρέπεται η δηµιουργία
και διασπορά σκ
β) Όταν τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατό να εφαρµοσθεί, πρέπει οι εργαζόµενοι που 
εκτελούν τον καθαρισ
Προστασίας (Μ.Α.Π.). Άλλοι εργαζόµενοι απαγορεύεται να υπάρχουν στο χώρο κατά 
διάρκεια του καθαρισµού. 
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5. Όλα τα απόβλητα των εργασιών που περιέχουν αµίαντο πρέπει να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντοµότερο δυνατό, µέσα σε κατάλληλ

 
ες 

 υφίστανται στη συνέχεια διαχείριση σύµφωνα µε την 
α 

ων» (Β΄ 

Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου εργασίας 
1. Αναλόγως των αποτελεσµάτω  κινδύνων και για να τηρείται 

 συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ίνες µήκους ανώτερου των 5 µικροµέτρων και πλάτους 
µικρότερου των 3 µικροµέτρων, µε λόγο µήκους/πλάτους µεγαλύτερο του 3:1. 
3. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος των µετρήσεων κατά τον έλεγχο περιβάλλοντος και γενικά 

α µε τη φύση και 
ξύ εργοδότη και της 

ευση γίνεται µε τους ίδιους τους εργαζόµενους. 
µένο 

προσωπικό και µε κατάλληλα όργανα. Η µέτρηση των ινών πραγµατοποιείται κατά 
προτίµηση µε µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (PCM), σύµφωνα µε τη µέθοδο που συνιστά 
η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), από το 1997 «Determination 
of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase−contrast 
optical microscopy (membrane filter method)», ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 

ν πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισµό, άµεσα µε τη 
µό, της µέσης χρονικά σταθµισµένης έκθεσης του 

εργαζόµενου σε αµίαντο για µια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (µία βάρδια). 
6. Όλες οι µετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων στη 
σκόνη αµιάντου ή υλικών π πό αυτό γίνονται, κατά το 
δυνατό, µε «ατοµικές» δειγµατοληψίες. Κατά τις µετρήσεις λαµβάνεται υπόψη η φύση των 

στε κανένας εργαζόµενος να µην εκτίθεται σε ατµόσφαιρα µε 
συγκέντρωση ινών αµιάντου µεγαλύτερη ς ανά cm3 αέρα ως µέση 8ωρη 
χρονικά σταθµισµένη έκθεση. 

κλειστές συσκευασίες µε ειδική επισήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος 
διατάγµατος. Το µέτρο αυτό δεν ισχύει για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα 
που αναφέρονται στο παρόν σηµείο
υπ’ αριθµ. Η.Π.13588/725/06 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισµοί γι
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου 
της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 19396/1546/1997 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτ
604)» (Β΄ 383), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 7 

ν της αρχικής εκτίµησης των
η οριακή τιµή κατά το άρθρο 8 του παρόντος διατάγµατος, ο εργοδότης 
µεριµνά για την πραγµατοποίηση τακτικών µετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αµιάντου 
στον αέρα του χώρου εργασίας. 
2. Για τη µέτρηση της

κάθε πρόβληµα 
που είναι δυνατόν να προκύψει ανάλογ
τις συνθήκες εργασίας, αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης µετα
επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή των εκπροσώπων των 
εργαζοµένων για την ασφάλεια και υγεία. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή 
εκπρόσωπος η διαβούλ
4. Η δειγµατοληψία και ανάλυση των δειγµάτων γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευ

ισοδύναµου αποτελέσµατος. 
5. Η διάρκεια των δειγµατοληψιώ
µέτρηση ή έµµεσα µε υπολογισ

ου περιέχουν αµίαντο και για το σκο

εργασιών που εκτελούνται καθώς επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των 
εργαζοµένων. 

Άρθρο 8 
Οριακή τιµή έκθεσης 

Οι εργοδότες µεριµνούν ώ
 της 0,1 ίνα
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Άρθρο 9 

ίας 
 8, πρέπει να προσδιορίζεται η 

νεχιστεί µόνο αν ληφθούν τα 

 στον αέρα 

ής 

α 
ίο ελάχιστο χρόνο. Κατά τη διάρκεια εργασιών 

 

Άρθρο 10 

τες λαµβάνουν κάθε 

ται ανάγκη. Εάν 
µφιβολία ως προς την παρουσία αµιάντου σε ένα υλικό ή σε ένα 

ραστηριότητες 

πεται υπέρβαση της οριακής τιµής, που 
καθορίζεται στο άρθρο 8, παρά τη χρήση  µέτρων για τον 
περιορισµό της συγκέντρωσης ι  χώρου εργασίας, ο εργοδότης 

α 
ίλουν να φορούν 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγµατος 

ας. 

ίρησης ή των εκπροσώπων για την υγεία και ασφάλεια ή, 

/ή 
ς και εγκαταστάσεις, 

καθώς και από πλοία, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος του 
έργου µεριµνά για την κατάρτιση σχεδίου εργασίας. Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα, το 
σχέδιο εργασίας ενσωµατώνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που 
προβλέπεται στο π.δ. 305/1996. 

Ειδικά µέτρα 
1. Όταν κατά τον έλεγχο του περιβάλλοντος διαπιστώνεται σε ένα χώρο εργασ
υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο
αιτία της υπέρβασης αυτής και να λαµβάνονται το συντοµότερο τα κατάλληλα διορθωτικά 
µέτρα. Η εργασία στον παραπάνω χώρο µπορεί να συ
κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων. 
2. Αµέσως µετά γίνεται νέος προσδιορισµός της συγκέντρωσης ινών αµιάντου
του χώρου εργασίας, ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που έχουν 
ληφθεί σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. 
3. Όταν η έκθεση δεν µπορεί να περιοριστεί µε άλλα µέσα και για την τήρηση της οριακ
τιµής απαιτείται η χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της αναπνοής, τότε η 
χρήση των µέσων αυτών δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και πρέπει να περιορίζεται, γι
κάθε εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκα
µε Μ.Α.Π. αναπνοής, αναλόγως της φυσικής και κλιµατολογικής επιβάρυνσης και κατόπιν 
διαβούλευσης µε τους εργαζοµένους και/ή τους εκπροσώπους τους και µε τη σύµφωνη
γνώµη του γιατρού εργασίας, καθορίζονται οι απαραίτητες περίοδοι ανάπαυσης. 

Εντοπισµός αµιαντούχων υλικών 
Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδό
ενδεδειγµένο µέτρο για τον εντοπισµό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αµίαντο, 
ζητώντας πληροφορίες και από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίστα
υπάρχει η παραµικρή α
κτίριο κ.λ.π., εφαρµόζεται το παρόν προεδρικό διάταγµα. 

Άρθρο 11 
Μέτρα σε ορισµένες δ

1. Για ορισµένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αµιάντου, επισκευή και 
συντήρηση κατά τις οποίες προβλέ

 τεχνικών προληπτικών
νών αµιάντου στον αέρα του

καθορίζει τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, 
ιδιαίτερα: 
α) χορηγούνται στους εργαζόµενους κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλα Μέσ
Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που οφε
β) τοποθετούνται πινακίδες που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής 
τιµής του άρθρου 8 
γ) αποφεύγεται ο διασκορπισµός της σκόνης αµιάντου ή αµιαντούχων υλικών εκτός του 
χώρου εργασί
2. Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώµη της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας της επιχε
όπου δεν υπάρχουν, των ίδιων των εργαζοµένων. 

Άρθρο 12 
Σχέδιο εργασίας 

1. Πριν αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την αφαίρεση του αµιάντου και
υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευέ

 562



 

2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα µέτρα
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας. 
Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει: 
− ότι ο αµίαντος και/ή τα αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται πριν από την εφαρµογή των
τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω αφαίρεση ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλ
κίνδυνο για τους εργαζόµενους παρά εάν ο αµίαντος και/ή τα αµιαντούχα υλικ

 

 
ύτερο 

ά δεν 
µετακινηθούν 
− ότι χορηγούνται τα Μέσα Ατοµική .Π.) που αναφέρονται στο άρθρο 

 
των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή 
κοντά στο χώρο αυτό 
− ότι µετά τον τερµατισµό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ο 
χώρος εργασίας θα καθαρίζεται επιµελώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόµενοι στην έκθεση σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. Η συγκέντρωση ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας πριν 
την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης, που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, πρέπει να είναι µικρότερη της 0,010 ίνας ανά cm3 αέρα. Η µέτρηση της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας πραγµατοποιείται, µε 
µέριµνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, του κύριου του έργου, 
από ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό ανάλυσης για 
το σκοπό αυτό. Η δειγµατοληψία και η ανάλυση των δειγµάτων γίνονται σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες που περιέχονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος 
διατάγµατος. Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφάλειας και του 
γιατρού εργασίας κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών 
καθαρισµού του χώρου εργασίας πριν την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης έναντι του 
κινδύνου έκθεσης σε ίνες αµιάντου. Στη συνέχεια υποχρεούται ο εργολάβος ολόκληρου 
του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας βεβαιώνοντας την τήρηση των παραπάνω προβλέψεων και 
συνυποβάλλοντας και αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης. Το πιστοποιητικό 

αρχών µε 

− τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών και/ή το σχέδιο του χώρου, εφόσον 
απαιτείται 
− τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 
− τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους όταν οι εργασίες συνεπάγονται το χειρισµό αµιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αµίαντο 
− τα χαρακτηριστικά των εξοπλισµών που χρησιµοποιούνται για: 
− την προστασία και την απορρύπανση του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες 
− την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά 
στο χώρο αυτό. 
Σε κάθε περίπτωση η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας µπορεί να απαιτήσει επιπλέον των 
παραπάνω στοιχεία. 
4. Το σχέδιο εργασίας καταρτίζεται από άτοµο µε τα προσόντα του άρθρου 6 του π.δ. 
305/1996, εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο ή του άρθρου 9 παράγραφος 
Β, περίπτωση 1α του π.δ. 70/1990 για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. 

ς Προστασίας (Μ.Α
11 παράγραφος 1 στοιχείο α του παρόντος διατάγµατος για την προστασία του 
προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες, και εφόσον απαιτείται και για την προστασία

ανάλυσης φυλάσσεται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 
ευθύνη του κυρίου του έργου. 
3. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα σηµεία: 
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5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 αντίγραφο του σχεδίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, υποβάλλεται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον ζητηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο εργασίας φυλάσσεται στο χώρο εργασίας µε ευθύνη του 
εργολάβου ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, του κυρίου του έργου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
6. Μέχρι την έκδοση και την εφαρµογή της σχετικής Κανονιστικής Πράξης µε την οποία 
θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 14, το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται µαζί 
µε τη γνωστοποίηση εργασιών του άρθρου 4 στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Για την 
περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία για τα προγράµµατα 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε εργασίες αφαίρεσης αµιάντου, που παρέχονται από τον 
εργοδότη σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος διατάγµατος. 

Άρθρο 13 
Εκπαίδευση εργαζοµένων 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους 
εργαζόµενους που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τους εργαζόµενους και σε τακτικά 
χρονικά διαστήµατα. 
2. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους 
εργαζόµενους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούµενες γνώσεις και 
ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά µε: 
α) τις ιδιότητες του αµιάντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, λαµβάνοντας υπόψη τη 
συνεργιστική δράση του καπνίσµατος 
β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αµίαντο 
γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αµίαντο και τη σηµασία των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισµό της 
έκθεσης στο ελάχιστο 
δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισµό προστασίας 

 επιλογή, τους περιορισµούς και την ορθή χρήση 
των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της αναπνοής σύµφωνα και µε το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 

 

η) τη διάθεση των αποβλήτων 
θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

 
ιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται µετά από απόφαση της Γενικής 
∆/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 

Άρθρο 15 
Επιπρόσθετα µέτρα 

οχρέωση να λαµβάνει και τα 
παρακάτω ειδικά µέτρα: 

ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την

συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220)
στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης 

Άρθρο 14 
∆υνατότητα εκτέλεσης εργασιών 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 6 και 
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγµατος, η εκτέλεση κατεδαφιστικών
έργων ή εργασιών αφαίρεσης αµιάντου µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο από επ

1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, ο εργοδότης έχει υπ
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α) Οι χώροι όπου διεξάγονται οι εργασίες αυτές: 
i) να µην είναι προσπελάσιµοι σε άλλους ους εκτός από εκείνους οι οποίοι 

ο επιβάρυνσης των 
ό τη σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο. 

α εργασίας ή προστασίας 
δύµατα 

ό 

δυµάτων εκτελείται σε 
κλειστά δοχεία ή σάκους, τα οποία είναι επισηµασµένα κατάλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 
19 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγµατος, τα δε πρόσωπα που αναλαµβάνουν τον 

ε) Να παρέχονται στους εργαζόµενους κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, οι 
άνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών 

στ) Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) να τοποθετούνται σε καθορισµένο χώρο, να 
ελέγχονται και να καθαρίζονται µετά απ η και να επιδιορθώνονται ή να 
αντικα

ου 

πρόσληψή τους και στη συνέχεια σε τακ διαστήµατα να λαµβάνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όσο

ικών που 

εται και η αποχή από 
το κάπνισµα 

 

ς έκθεσης σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο 
ής τιµής και την ανάγκη για έλεγχο του αέρα του χώρου εργασίας. 

ν παράγραφο 1 και µε την επιφύλαξη του 

σταση να 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της συγκέντρωσης 
ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε 
τη σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών. 

 εργαζόµεν
πρέπει να εισέρχονται σ’ αυτούς, λόγω της εργασίας ή των καθηκόντων τους 
ii) να αποτελούν περιοχές όπου απαγορεύεται το κάπνισµα 
iii) να είναι σαφώς οριοθετηµένοι και να έχουν εµφανή σήµανση, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγµατος. 
β) Να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι εστίασης, χωρίς κίνδυν
εργαζοµένων απ
γ) Να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλα ενδύµατ
και άλλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ανάλογα µε την περίπτωση. Τα εν
εργασίας ή προστασίας παραµένουν στο χώρο της επιχείρησης. Είναι δυνατόν όµως να 
δίνονται για καθαρισµό σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον απαιτούµενο για το σκοπό αυτ
εξοπλισµό και βρίσκονται έξω από το χώρο της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η 
µεταφορά των εν

καθαρισµό ενηµερώνονται κατάλληλα από τους εργοδότες για τους ενδεχόµενους 
κινδύνους. 
δ) Να παρέχονται στους εργαζόµενους ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύµατα 
εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύµατα αφετέρου. 

οποίες πρέπει να περιλαµβ
που παράγουν σκόνη. 

ό κάθε χρήσ
θίστανται προτού χρησιµοποιηθούν πάλι. 

2. Το κόστος των µέτρων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφ
1 δεν βαρύνει τους εργαζόµενους. 

Άρθρο 16 
Ενηµέρωση εργαζοµένων 

1. Σε κάθε δραστηριότητα του άρθρου 1 παράγραφος 3, ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση κατά την 

τά χρονικά 
ν αφορά: 

α) τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε σκόνη αµιάντου ή υλ
περιέχουν αµίαντο 
β) τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται στα οποία περιλαµβάν

γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά τη χρήση κατάλληλων Μέσων
Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
δ) τα οργανωτικά, τεχνικά ή άλλα µέτρα που λήφθηκαν και αποσκοπούν στην 
ελαχιστοποίηση τη
ε) την ύπαρξη οριακ
2. Εκτός από τα µέτρα που αναφέρονται στη
άρθρου 3 παράγραφος 2, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε: 
α) οι εργαζόµενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατά
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β) αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν την οριακή τιµή του άρθρου 8, οι εργαζόµενοι, τους 
οποίους αφορούν τα αποτελέσµατα, καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την 

τές και τις 
ς στην 

ροφορούνται τα µέτρα που έχουν ληφθεί. 
Άρθρο 17 

Επίβλεψη υγείας 
 παράγραφος 2, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

ται στα άρθρα 4, 8, 9 
υ π.δ. 17/1996, ανεξάρτητα 

 της έκθεσης σε σκόνη αµιάντου ή 

 τρία 
α διαρκεί η έκθεση σε αµίαντο. 

2. Αρµόδιος για την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων είναι ο γιατρός εργασίας της 
επιχείρησης ο οποίος καταρτίζει ατοµικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόµενο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 27 παράγραφος 2β του ν. 1568/1985 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του π.δ. 

ία 

 
 αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την 

 

Ο εργαζόµενος ή ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον αρµόδιο γιατρό 
επανεκτίµηση των στοιχείων µε βάση τα οποία κρίθηκε αναγκαία η λήψη των παραπάνω 

λιστικός φορέας 
 παράτασης της ιατρικής επίβλεψης και µετά το 

µα που κρίνεται αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του 

ν 

σχολείται σε άλλη επιχείρηση ή όταν συνταξιοδοτηθεί οι δαπάνες 

γραφος 2, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

ών 

εγκατάσταση να ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυ
αιτίες τους και να ζητείται η γνώµη των εργαζοµένων και/ή των εκπροσώπων του
επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η 
κατάσταση είναι επείγουσα, να πλη

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3
1. Κάθε εργοδότης του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγµατος υποχρεούται: 
α) να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζε
και 10 του ν.1568/1985 και στο άρθρο 4 το
από τον αριθµό εργαζοµένων στην επιχείρηση και/ή στην εγκατάσταση 
β) να παραπέµπει κάθε εργαζόµενο πριν από την έναρξη
υλικών που περιέχουν αµίαντο σε ιατρική εξέταση για την εκτίµηση της κατάστασης της 
υγείας του. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ειδική εξέταση του θώρακα και 
διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες του 
Παραρτήµατος ΙΙ. Η ιατρική εξέταση επαναλαµβάνεται µία τουλάχιστον φορά κάθε
χρόνια για όσο διάστηµ

399/1994 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγ
του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (Α΄ 221). Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της ιατρικής 
εξέτασης, ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται καθώς και για την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των Μέσων Ατοµικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.). Τα µέτρα
περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του εργαζόµενου σε σκόνη αµιάντου ή υλικών
που περιέχουν αµίαντο. 

µέτρων. Σε περίπτωση διαφωνίας ζητείται η παρέµβαση της αρµόδιας Επιθεώρησης 
Εργασίας, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο γιατρός εργασίας ή ο ασφα
µπορεί να υποδείξει την αναγκαιότητα
πέρας της έκθεσης, για διάστη
συγκεκριµένου προσώπου. 
3. Στις περιπτώσεις παράτασης της ιατρικής επίβλεψης οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το
εργοδότη εάν η απασχόληση του εργαζόµενου είναι στην ίδια επιχείρηση. Εάν ο 
εργαζόµενος απα
βαρύνουν τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

Άρθρο 18 
Τήρηση στοιχείων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρά
1. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί µητρώο των εργαζοµένων που καλούνται να ασκήσουν τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, αναφέροντας τη φύση και 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση σε σκόνη αµιάντου ή υλικ
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που περιέχουν αµίαντο την οποία έχουν υποστεί. Ο γιατρός εργασίας έχει πρόσβαση στο
µητρώο αυτό. Οι εργαζόµενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχεί

 
ρηση 

ει το 

ς 
ουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

α. την ηµεροµηνία, τον αριθµό, τη θέση (ή το χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγµατοληψίας, τον 
 σε επίπεδο οµάδας, καθώς και τα 

ν και το είδος της εργασίας, 
αι 

οιχείο σχετικό µε τη µέτρηση, 
 επίπεδο έκθεσης για περίοδο αναφοράς 

8 ωρών, 
και µέσα πρόληψης, 

θεσης 
ιγµατοληψίας και ήταν δυνατό να 

ατρό εργασίας, 

α) το ονοµατεπώνυµο και το είδος τ ζοµένου 

ε) την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 
ατα των ελέγχων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ατοµική 

έκθεση του εργαζοµένου σε αµίαντο 
ζ) τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζοµένου 

, που 

ος αλλάξει εργοδότη, ο φάκελός 
 σχετική 

ε περίπτωση συνταξιοδότησης του εργαζοµένου ή 
ία στην οποία δεν προβλέπεται γιατρός εργασίας ή 

έλου 
ύς χώρους 

Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου δίδεται και τον εργαζόµενο, τον οποίο αφορά, µετά την 
για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από τη  επιχείρηση. 

ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυµα στοιχεία που περιέχ
µητρώο αυτό. Αντίγραφο του µητρώου υποβάλλεται στο τέλος κάθε 
έτους στο Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους εργασιακού
χώρους του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υπ

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
2. Η καταχώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

τύπο της («ατοµική» ή «στατική»), και το αν διενεργείται
ονοµατεπώνυµα των αντίστοιχων εργαζοµένω
β. τον τύπο του οργάνου της δειγµατοληψίας, το φορέα της ανάλυσης των δειγµάτων κ
κάθε άλλο στ
γ. το αποτέλεσµα της µέτρησης και το εκτιµώµενο

δ. στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά µε τα τεχνικά ή άλλα µέτρα 
καθώς και µε άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκ
των εργαζοµένων σε αµίαντο κατά τη διάρκεια της δε
επηρεάσουν το αποτέλεσµά της. 
3. Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος, ο οποίος συµπληρώνεται από τον γι
περιλαµβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

ης εργασίας του εργα
β) τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη 
γ) την ηµεροµηνία διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων 
δ) τα αποτελέσµατα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και το φορέα που τις 
διενήργησε 

στ) τα αποτελέσµ

η) τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 
4. Το µητρώο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και ο ατοµικός ιατρικός φάκελος
αναφέρεται στην παράγραφο 3, διατηρούνται για µια ελάχιστη περίοδο 
σαράντα (40) ετών από το τέλος της έκθεσης του εργαζοµένου σε σκόνη αµιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αµίαντο στην τελευταία επιχείρηση. 
5. Αν ο εργαζόµεν
του διαβιβάζεται στο γιατρό εργασίας της νέας απασχόλησης, µόνο ύστερα από
αίτηση του εργαζοµένου. Σ
απασχόλησής του σε άλλη εργασ
διάλυσης της επιχείρησης, ο φάκελος αποστέλλεται στον αρµόδιο ασφαλιστικό 
φορέα. Στη συνέχεια από τον ασφαλιστικό φορέα αποστέλλεται αντίγραφο του φακ
στο Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους εργα σιακο
του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για ερευνητικούς σκοπούς και στην αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 σ
ν
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Άρθρο 19 
Σήµανση 

1. Οι χώροι, όπου διεξάγονται οι εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος, 
πρέπει να έχουν εµφανή σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 92/58/EOK» (Α΄ 67) και πινακίδες προειδοποίη− 
σης όπου αναγράφεται µε γράµµατα που ι εύκολα: 
− ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
− ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 
− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ση της οριακής τιµής έκθεσης σε 

ΙΑ. ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. 
3. Όλα τα δοχεία ή οι σάκοι, που περιέχουν αµίαντο ως απόβλητα από εργασίες µε αµίαντο 
ή ακόµη τα προς καθαρισµό ενδύµατα των εργαζοµένων, πρέπει τουλάχιστον να φέρουν 
σήµανση στην οποία να αναγράφεται µε γράµµατα που θα διαβάζονται εύκολα: 
− ΠΡΟΣΟΧΗ 

Άρθρο 20 
Μητρώο αναγνωρισµένων κρου ιάντωσης και µεσοθηλιώµατος 

Στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν την αναγγελία των ασθενειών των 

ορέων µητρώο των αναγνωρισµένων κρουσµάτων αµιάντωσης και 

ία, 

Άρθρο 21 
Προσάρτηση Παραρτηµάτων 

Προσαρτώνται και αποτελούν α ντος διατάγµατος το 
αράρτηµα Ι που αναφέρεται στο άρθρο 12 και το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται 
το άρθρο 17 του παρόντος διατάγµατος και έχουν ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
εχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για τη δειγµατοληψία και ανάλυση των δειγµάτων µε 
κοπό τη λήψη απόφασης σχετικά µε την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης µετά τον 
τερµατισµό των εργασιών αφαίρεσης αµιαντούχων υλικών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 2. 
. ∆ειγµατοληψία 
. ∆ιενεργούνται στατικές δειγµατοληψίες. 
. Οι δειγµατοληψίες διενεργούνται µόνο όταν έχει επιτευχθεί επαρκής ξηρότητα στις 
πιφάνειες του χώρου εργασίας και αφού µε την οπτική παρατήρηση έχει 
πιβεβαιωθεί η απουσία σκόνης στον αέρα του χώρου εργασίας. 

3. Η δειγµατοληψία πρέπει να συνοδεύεται από δραστηριότητες διατάραξης της σκόνης 
στις επιφάνειες του χώρου εργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει 

 διαβάζοντα

2. Οι χώροι, όπου προβλέπεται ή έχει διαπιστωθεί υπέρβα
αµίαντο, πρέπει να έχουν εµφανή σήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 
και πινακίδες προειδοποίησης όπου αναγράφεται µε γράµµατα που διαβάζονται εύκολα: 
− ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
− ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣ

− ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟ 
− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
− ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

σµάτων αµ

εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία, τηρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
ασφαλιστικών φ
µεσοθηλιώµατος. Στο τέλος κάθε έτους οι ασφαλιστικοί φορείς αποστέλλουν στο ΚΥΑΕ 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλα τα απαραίτητα στοιχε
καθώς και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ναπόσπαστο µέρος του παρό
π
σ

Τ
σ

1
Α
1
2
ε
ε
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να είναι σχεδιασµένες µε τρόπο που να προσοµοιάζεται η κατάσταση του χώρου κατά τη 
µελλοντική του χρήση. 
4. Η διατάραξη της σκόνης πρέπει να διενεργείται στην περιοχή των αντλιών 
δειγµατοληψίας και σε περιοχή όπου η οπτική παρατήρηση ή η αρχική θέση του 

µιαντούχου υλικού δηµιουργεί υποψίες για επιφανειακή επιβάρυνση των επιφανειών του 
χώρου εργασίας 
5. Μια κατάλληλη δραστηριότητα προσοµοίωσης της µελλοντικής χρήσης του χώρου 

 

θυνση προς το έδαφος σε ύψος από 
1m έως 2m από το δάπεδο και κατανέµονται καταλλήλως σε ολόκληρο το χώρο εργασίας. 
9. Ο ελάχιστος αριθµός των µετρήσεων είναι ο µικρότερος θετικός ακέραιος αριθµός ο 

 το 
λλά η έκθεση είναι πιθανό να περιορίζεται στο επίπεδο του δαπέδου, 

σµένου σε m3. Αν εντός του χώρου εργασίας υπάρχουν αντικείµενα 

εων, 
που πρέπει να διενεργηθούν, δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο, εκτός από την 

12. Είναι επιτρεπτό ο συνολικός όγκος τω α επιτευχθεί αθροιστικά µε δύο ή 
περισσότερες ταυτόχρονα ή στη σειρά δειγµατοληψίες. Σε αυτή την περίπτωση οι 
δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται σε απόσταση 1m µεταξύ τους. 
*01002120910060012* 
Β. Ανάλυση δειγµάτων 
1. Η µέτρηση των ινών αµιάντου πραγµατοποιείται κατά προτίµηση µε µικροσκόπιο 
αντίθεσης φάσης (PCM), σύµφωνα µε τη µέθοδο που συνιστά η Παγκόσµια Οργάνωση 
Υγείας (Π.Ο.Υ), από το 1997, ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο ισοδύναµου 
αποτελέσµατος. 
2. Για όγκο δειγµατοληψίας 480 lt εσης φάσης πρέπει να 
εξεταστούν 200 οπτικά πεδία. Αν ο όγκος δειγµατοληψίας (V) ξεπερνά τα 480 
lt τότε ο αριθµός των οπτικών πεδίων (n), που πρέπει να εξεταστούν, µπορεί να µειωθεί 

ερα δείγµατα αέρα αθροίζονται ώστε να προκύψει ο απαιτούµενος για 
άθε µέτρηση όγκος των 480 lt (ή µεγαλύτερος), τότε ως όγκος αέρα της δειγµατοληψίας 
θεωρείται ο συνολικός όγκος των δειγµάτων. Ως αριθµός όµως των προς εξέταση στο 
ικροσκόπιο οπτικών πεδίων θεωρείται ο αριθµός των οπτικών πεδίων που εξετάζονται σε 

α
µε ίνες αµιάντου. 

µπορεί να είναι η επαναλαµβανόµενη µε χτυπήµατα διατάραξη των επιφανειών 
που δύναται να προσεγγιστούν. 
6. Οι δραστηριότητες προσοµοίωσης πραγµατοποιούνται για τουλάχιστον 5 λεπτά κάθε 
φορά που χρησιµοποιείται ένα νέο φίλτρο καθώς και κάθε φορά που 
συµπληρώνεται µία ώρα δειγµατοληψίας. 
7. Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στις δραστηριότητες προσοµοίωσης πρέπει να
καθαρίζεται ή να απορρίπτεται ως απόβλητο αµιάντου. 
8. Οι κεφαλές δειγµατοληψίας τοποθετούνται µε κατεύ

οποίος προσεγγίζει τον αριθµό που προκύπτει από τη σχέση Α1/3−1. Η σταθερά Α 
υπολογίζεται ως εξής: 
α) Αν το ύψος του χώρου εργασίας είναι µικρότερο ή ίσο µε 3m ή σε περιπτώσεις που
ύψος ξεπερνά τα 3m α
τότε η σταθερά Α ισούται µε το εµβαδόν του χώρου εργασίας εκφρασµένο σε m2. 
β) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η σταθερά Α ισούται µε το 1/3 του όγκου του χώρου 
εργασίας εκφρα
µεγάλα σε µέγεθος τότε ο όγκος τους πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό όγκο του 
χώρου εργασίας πριν τον υπολογισµό της σταθεράς Α. Ο ελάχιστος αριθµός µετρήσ

περίπτωση που ο όγκος του χώρου εργασίας είναι µικρότερος από 10 m3, οπότε µία 
µέτρηση θεωρείται αρκετή. 
10. Ο ελάχιστος αριθµός των αναγκαίων µετρήσεων αυξάνεται στις περιπτώσεις που ο 
χώρος εργασίας χωρίζεται εµφανώς σε µικρότερες περιοχές. 
11. Ο συνολικός όγκος του δείγµατος αέρα για κάθε µέτρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσος µε 480 lt. 

ν 480 lt ν

, στο µικροσκόπιο αντίθ

σύµφωνα µε τη σχέση n = 96.000/V. 
3. Αν δύο ή περισσότ
κ

µ
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κάθε ένα από τα φ ιγµατοληψίας. Σ περίπτωση ός των οπτικών 
πεδίων είναι ίδιος  αθροιζόµενα µατο
4. Για την άρση τ ικών µέτρων πρόληψης σε µικρούς χώρους εργασί
απαιτούνται 4 ή λιγότερες µετρήσεις, όλα τα αποτελέσ ατα των µετρήσεων
πρέπει να έχουν τιµή µικρότερη της 0,010 ίνας ανά cm αέρα. Σε µεγαλύτερους όµως 
χώρους εργασίας είναι αποδεκτό 1 στα 5 αποτελέσµατ  είναι µεταξύ της 
0,010 και της 0,015 ίνας ανά cm3 αέρα. 
. Η συγκέντρωσ των ινών αµ  στον  του χ ασ πε

 µε τρία δεκαδικά ψηφία. Μετά  τέλος των µε εω ι  
αναφορά στην οποία θα καταγράφονται: 

  ή ε σ
 αριθµός των µετρήσεων που απαιτούνται 

 διενεργηθέντων
τη οί ε  χ ήσ ου χώρου εργασίας π

αν 
− η ώρα έναρξης και λήξης κάθε δειγµατοληψίας 
− η παροχή των αντλιών στην αρχή και στο τέλος για κάθε δειγµατοληψία 
− ο όγκος κάθε δείγµατος αέρα που λαµβάνεται σε κάθε µέτρηση 

 ο αριθµός των εξετασθέντων οπτικών πεδίων για κάθε φίλτρο δειγµατοληψίας 
− η διάµετρος του οπτικού πεδίου του µικροσκοπίου 
− η διάµετρος του ου φίλτρου 
− ο αριθµός των µ ντων ινών σε κάθε φίλτρο δειγµατοληψίας 
− η συγκέντρωση νών αµιάντου στον αέρα του χώρου  εκφρασµέν ε ίνες/cm3. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική εξέταση για την τίµηση της κατάστασης της υγείας 
των εργαζοµένων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1β: 
1. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδοµένα  σε ίνες αµιάντου µπορεί 
α προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: 
− αµιάντωση 

ίωµα 
υ πνεύµονα 

ς
ργασίας που είναι  για  παρακολούθηση των 
ου εκτίθενται στ   γνωρίζει τις συνθήκες ι τις 

 από τις οποίε  η  κάθ γαζοµ υ. 
ή παρα ηση τ πε να ται φωνα ε τις αρχές 
ακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
έτρα: 
 του ιατρικού και επαγγελµατικού ιστορικού του εργαζοµένου, 

− προσωπική συνέντευξη, 
 εξέταση του θώρακα, 

α νευστικής λειτουργίας (σπειροµέτρηση και καµπύλη ροής όγκου
Είναι επιθυµητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται 
ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων ή αξονική τοµογραφία, καθώς και 

 αναλύσεις όπως  των πτυέλων. Οι  
αποφασίζονται για κάθε µ α κολουθείτ τρικ µφωνα µε 

 γνώσεις στο  η  εργασίας. 
 
 
 

ίλτρα δε την 
φίλτρα δειγ

αυτή ο αριθµ
ληψίας.  για όλα τα

ων τεχν ας, όπου 
µ  
3 
α να

5
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το

ώρου εργ
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ίας πρέ
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ι να 
να συντάσσεταιν πρ

− το µέγεθος της
− ο

επιφάνειας του όγκου του χώρου ργα ίας 

− ο αριθµός των
− οι δραστηριό

 µετρήσεων
ωσης της µ

 
λλοντικήςτες προσοµ ρ ης τ ου 

τελέστηκ
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− καρκίνο το
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3. Η κλινικ κολούθ ων εργαζοµένων πρέ ι γίνε σύµ  µ
και την πρ
ακόλουθα µ
− κατάρτιση

− κλινική
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τις πιο πρόσφατες ν τοµέα της ιατρικής τ ς

 570



 

Άρθρο 22 

τος διατάγµατος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες 

µογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Άρθρο 23 

λονται, 

 άρθρο 24 του ν. 2224/1994 «Ρύθµιση 

Α΄ 205), 11 παράγραφος 
5 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 

ξεις» (Α΄ 111), 4 του ν. 

ραφος 3 του ν. 3385/2005 «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 88555/3293/30.9.1988 που 

ει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 

 2 του 
ν. 3385/2005. 

Άρθρο 24 
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργούνται τα π.δ. 70α/1988 (Α΄ 
31) και 175/1997 (Α΄ 150) και το άρθρο 3 του π.δ. 159/1999 (Α΄ 157). Στον Υπουργό 

 

Αθήνα, 4 ου 2006 
 

 

 

 

Έλεγχος εφαρµογής 
Ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόν
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, 
λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρ

Κυρώσεις 
1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλ
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο
θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής−ασφάλειας, κ.λ.π.» (Α΄ 112), 
όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα16 του ν. 2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, 
σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (

της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατά
3227/2004 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31) και 3 
παράγ

κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79). 
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίν
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) και του 
άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος. 
 

 Οκτωβρί
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Π.∆.162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
άγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του 

.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ» 

Έχοντας υπόψη: 
 η 

 
ή του 

ρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312). 
. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου, παρ. 2, του ν. 2077/1992 “Κύρωση της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 
περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη” (ΦΕΚ Α΄ 136). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων” (ΦΕΚ Α΄ 177). 
. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 “Προώθηση της απασχόλησης και της 

ς (Σ.Υ.Α.Ε.). 
. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 

63/2005 “Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” 
(ΦΕΚ Α΄ 98). 
7. Την υπ’ αριθµ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 311) απόφαση “Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο 
και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο”. 
8. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆.. 
9. Την υπ’ αριθµ. 168/2007 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζουµε : 

Άρθρο 1 
Σκοπός− Αντικείµενο 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2006/15/ΕΚ 
οδηγίας της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2006 (ΕΕ L 38 της 9.2.2006) “Για τη θέσπιση 
δευτέρου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιµών επαγγελµατικής έκθεσης κατ’ εφαρµογή 
της υπ’ αριθµ. 98/24/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου και για την τροποποίηση των υπ’ αριθµ. 
91/322/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ οδηγιών”. 

΄Αρθρο 2 
Χηµικοί παράγοντες 

Το π.δ. 307/1986 (ΦΕΚ Α΄ 135) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 77/1993 (ΦΕΚ Α΄ 34), 
90/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94) και 339/2001 (ΦΕΚ Α΄ 227), τροποποιείται ως ακολούθως: 
1. Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/1986 προστίθενται δύο νέοι 
χηµικοί παράγοντες: 
 
 
 

χηµικούς παρ
π
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
παρ.1 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 
1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) και
του άρθρου 4 του ιδίου νόµου 1338/1983 όπως τελικώς ισχύει µετά την τροποποίησ
µε το άρθ
2

4
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 79). 
5. Την υπ’ αριθµ. 18/1.11.2006 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασία
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Xηµικός 
παράγοντας 

Χηµικός 
(Μοριακός 
τύπος) 
 

EINECS 
(1) 

Νο 
CAS(2) 
 

Σ 
Η
Μ
Ε 
Ι 
Ω
Σ 
Η 
(3) 

Οριακή τιµή 
έκθεσης (4) 

Ανώτατη 
Οριακή 
Τιµή έκθεσης 
(5) 
 

     Ppm 
(6) 

mg/m3  
(7) 
 

Ppm 
(6) 

mg/m3 
(7) 

2−(2−µεθοξυαιθοξ
υ) 
αιθανόλη 

C5H12O3 203−906−6 111−77−3 ∆ 10 50,1 - - 

2−(2−βουτοξυαιθ
ου) 
αιθανόλη 

C8H18O3 203−961−6 112−34−5  10 67,5 15 101,2 

 
2. Στον ίδιο πίνακα αναθεωρούνται οι οριακές τιµές και οι ανώτατες οριακές τιµές έκθεσης 
των εργαζοµένων για τους παρακάτω χηµικούς παράγοντες : 
 
Xηµικός 
παράγοντας 

Χηµικός 
(Μοριακός 
τύπος) 
 

EINECS 
(1) 

Νο 
CAS(2) 
 

Σ 
Η
Μ
Ε 
Ι 
Ω
Σ 
Η 
(3) 

Οριακή τιµή 
έκθεσης (4) 

Ανώτατη 
Οριακή 
Τιµή έκθεσης 
(5) 
 

     Ppm 
(6) 
 

mg/m3  
(7) 
 

Ppm 
(6) 
 

mg/m3 
(7) 

Μorpholine 
(Μορφολίνη) 

C4H9NO 203−815−1 110−91−8  10 36 20 72 

Αιθανολαµίνη(2−
αµινοαιθανόλη) 

C2H7NO 205−483−3 141−43−5 ∆ 1 2,5 3 7,6 

αιθυλοχλωρίδιο 
(Χλωροαιθάνιο) 

C2H5CI 200−830−5 75−00−3  100 268 - - 

∆ιαιθυλαµίνη C4H11N 203−716−3 109−89−7  5 15 10 30 
Εξάνιο ,n− 
(n− εξάνιο) 

C6H14 203−777−6 110−82−7  20 72 - - 

Κυαναµίδιο CH2N2 206−992−3 420−04−2 ∆ 0,58 1 - - 
Κυκλοεξάνιο C6H12 203−806−2 110-82-7  200 700 - - 
Νιτροβενζόλιο C6H5NO2 202−716−0 98−95−3 ∆ 0,2 1 - - 
Νιτρικό οξύ HNO3 231−714−2 7697−37−2  - - 1 2,6 
Πύρεθρο 
(κεκαθαρµένο απο 
λακτόνες που 
προκαλούν 
ευαισθητοποίηση) 

  8003−34−7  - 1 - - 

Τολουόλιο C7H8 203−625−9 108−88−3 ∆ 50 192 100 384 
Φωσφίνη PH3 232−260−8 7803−51−2  0,1 0,14 0,2 0,28 
Χλώριο CI2 231−959−5 7782−50−5  - - 0,5 1,5 
Χλωροβενζόλιο 
(Μονοχλωροβενζό
λιο) 

C6H5CI 203−628−5 108−90−7  5 23 15 70 
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 (1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Ευρωπαϊκό Ευρετήριο 
των υπαρχουσών χηµικών ουσιών). 
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθµός καταχώρησης της 
Υπηρεσίας Χηµικών Περιλήψεων). 
(3) Η ένδειξη «δέρµα» στις οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης επισηµαίνει το 
ενδεχόµενο σηµαντικής διείσδυσης µέσω του δέρµατος. 
(4) Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη 
έκθεση του εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης 
αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας 
εργασίας του. 
(5) Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του 
εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά 
τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο 
χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης. 
(6) ppm: µέρη ανά εκατοµµύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3). 
(7) mg/m3: χιλιοστόγραµµα ανά κυβικό µέτρο αέρα σε θερµοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 
kPa. 

΄Αρθρο 3 
Κυρώσεις 

Το άρθρο 5 του π.δ. 307/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ.3 του π.δ. 
90/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα 
από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του 
ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως τελικώς ισχύει, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 
3 παρ. 3 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 
της υπ’ αριθµ. 88555/3293/30.9.1988 κοινής υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79). Ειδικά ως προς την κοινοποίηση και τη 
δικαστική προσβολή της πράξης επιβολής προστίµου, εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 16 (σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου αυτού) του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 
Α΄ 205). 
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 και του άρθρου 17 του 
ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος2 του ν. 3385/2005.» 

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανατίθεται η 
δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Λευκάδα, 22 Αυγούστου 2007 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο αντλήθηκαν από απόλυτα αξιόπιστες 
και επιστηµονικά έγκυρες πηγές, όπως τα «φύλλα δεδοµένων ασφαλείας υλικών»(SDS),τα 
οποία υποχρεώνονται να εκδίδουν οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγοί. 
 
Πιστεύουµε  ότι οι πληροφορίες που παρέχονται θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην 
καλύτερη και πλέον αξιόπιστη ενηµέρωση των συναδέλφων µε σκοπό να συµβάλουν  στην 
βελτίωση των συνθηκών στην εργασία αλλά και να θεµελιώνεται µε τον πλέον έγκυρο 
τρόπο ο καταγγελτικός τους λόγος όταν στηλιτεύουν παραλήψεις και εγκληµατική 
αµέλεια. 
 
Ελπίζουµε το πόνηµα αυτό να βοηθήσει τον οποιοδήποτε διάλογο µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων φορέων ώστε να προκύψει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο αύριο για τους 
εργαζόµενους, διάλογο στον οποίο η ΟΕΧΒΕ παραµένει ανοικτή µε εποικοδοµητική 
διάθεση. 
 
Τέλος δίνεται η δυνατότητα όλοι οι ενδιαφερόµενοι, εργαζόµενοι και εργοδότες, να 
µελετήσουν τη νοµοθεσία που διέπει τις χηµικές βιοµηχανίες, συγκεντρωµένη σε αυτό το 
βιβλίο. 
 


