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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι 
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους 
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγ-
γελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση 
των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης 
μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της βιο-
τεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 
με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονο-
μικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, 
της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμά-
των που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρα-
τηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύουν 
στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και 
συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ 
(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους 
στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί 
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-
σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 

Πρόλογος
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Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα 
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η 
αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολου-
μένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην απο-
τελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται 
για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοι-
χούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές 
πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:

  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη 
μικρή επιχείρηση

  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 

  Νέα διατροφικά πρότυπα

  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική 
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβο-
ηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω των 
18 ετών. 

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομέ-
νως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να 
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις 
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης 
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.



Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης

  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 
παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευ-
σης. 

  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδο-
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 

  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & 
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύ-
πνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Το βιβλίο αυτό, ως διδακτικό βοήθημα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των απασχο-
λούμενων σε τεχνικές ειδικότητες του Δευτερογενή Τομέα της οικονομίας, θίγει δυο σημα-
ντικά περιβαλλοντικά θέματα: Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων και την υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Και στα δύο αυτά θέματα, ο άνθρωπος  –  εν προκειμένω ο άνθρωπος-παραγωγός  –  επι-
δρά στο περιβάλλον και το τραυματίζει. 

Στην πρώτη περίπτωση, τα τραύματα εμφανίζονται ως ρύπανση του αέρα, των νερών, του 
εδάφους, ως θόρυβος, ως αλλοίωση του τοπίου.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα τραύματα είναι ακόμη πιο οδυνηρά. Στρέφονται άμεσα προς 
εμάς και απειλούν την υγεία μας.

Οι παρατηρήσεις αυτές, ως κεντρική ιδέα του βιβλίου, υποστηρίζονται από την ύλη των 
επτά κεφαλαίων του, κατανεμημένων σε δύο ενότητες. Αποτελούν ακόμη τον πυρήνα 
γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μηνύματα που αυτό φιλοδοξεί να «περάσει» σε 
όσους το διαβάσουν.

Περίληψη
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This book, as a teaching tool for the environmental training of employees in technical 
specialties of the secondary sector of the economy, raises two major environmental 
issues: the impact of production activities on the environment and health and safety in 
the workplace. 

On both these issues, man affects the environment and hurts it.  

In the first case the wounds appear as pollution of air, water, soil, noise and as change 
of landscape. 

In the latter case the damage is even more painful, as it directly threatens our health.  

These issues form the book’s central idea and are supported by the material of the seven 
chapters, distributed into two sections. They also represent the core of the book around 
which the messages that the author hopes to get through to those who will read it, 
revolve.

Abstract
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει τις επιπτώσεις που προκαλού-
νται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δευτερο-
γενούς τομέα της οικονομίας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όσοι μελετήσουν αυτή την ενότητα, θα είναι σε θέση:

 Σε επίπεδο γνώσεων:
  Να γνωρίζουν τις σημαντικές κατηγορίες ανθρωπογενών δραστηριο-

τήτων. 
  Να γνωρίζουν τους τομείς στους οποίους εκδηλώνονται οι περιβαλλο-

ντικές επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και τις 
σημαντικότερες από αυτές σε κάθε τομέα.

  Να γνωρίζουν τις κυριότερες συνέπειες των παραγωγικών δραστηρι-
οτήτων στο περιβάλλον, καθώς και τις βασικές μεθόδους αξιολόγησής 
τους. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
  Να αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητες ή δράσεις που ρυπαίνουν ή 

γενικά επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και να εκτιμούν τα αποτε-
λέσματά τους.

  Να εντοπίζουν και συμβουλεύονται τις σχετικές με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 
ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στις παραγω-
γικές δραστηριότητες (στον ειδικότερο τομέα του ενδιαφέροντος τους).  

Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις  
στο Περιβάλλον

1η ΕΝΟΤΗΤΑ



18 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Σε επίπεδο στάσεων:
  Να συνειδητοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της 

όποιας συμμετοχής τους σε παραγωγικές διαδικασίες. 
  Να συνειδητοποιούν την αξία της συμμετοχής τους σε δράσεις και 

προγράμματα με στόχο τον περιορισμό και την αποκατάσταση των 
αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, καθώς και την αξία της υιο-
θέτησης προσωπικών συμπεριφορών προς αυτή την κατεύθυνση.

Έννοιες – κλειδιά

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, 
η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστά-
σεις βιολογικού καθαρισμού, το βιοαέριο, η γεωθερμική ενέργεια και η υδραυλική ενέρ-
γεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι Α.Π.Ε. είτε είναι πρακτικά ανεξά-
ντλητες (π.χ. ηλιακή ενέργεια) είτε μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς (π.χ. βιομάζα), σε 
αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτης), των οποίων η εκμετάλ-
λευση, κάποια στιγμή στο μέλλον, θα οδηγήσει σε πλήρη εξάντληση όλων των αποθεμά-
των του πλανήτη.

Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 
ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους 
θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί.

Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροορ-
γανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων 
μικροοργανισμών. 

Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περι-
βάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Οριακή τιμή: η τιμή μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου που θεσπίζεται και χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας ενός φυσικού αποδέκτη.

Όριο εκπομπής: η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που επιτρέπεται από τη νομοθεσία να 
ελευθερώνεται από μια πηγή στο περιβάλλον στη μονάδα του χρόνου.

Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της 
ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές 
αξίες.

Περιβαλλοντικό (ή οικολογικό) αποτύπωμα (environmental ή ecological footprint): ως 
έννοια της οικολογίας, είναι ένα πρότυπο μέτρο της επίδρασης των ανθρώπων στο φυσικό 
του περιβάλλον σε όρους κατανάλωσης φυσικών πόρων και ρύπανσης. Ο ορισμός αυτός, 



191 η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  |  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ  Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

μολονότι είναι πιο επιστημονικά ακριβής, δεν είναι ο μόνος. Συνήθως, χρησιμοποιείται μια 
πιο ελεύθερη απόδοση του όρου, η οποία αντιπροσωπεύει το σύνολο των επιδράσεων που 
ασκούν δραστηριότητες ατόμων, ομάδων ή κοινωνιών στο περιβάλλον. 

Περιβαλλοντικός δείκτης: περιβαλλοντική παράμετρος οι τιμές της οποίας χρησιμοποιού-
νται για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρα-
κολουθούνται συστηματικά, με μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις, προκειμένου να ελέγχεται 
η εξέλιξη της ποιότητας του περιβάλλοντος σε έναν τόπο.

Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν 
στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση 
ή βελτίωσή του. 

Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπο-
ρούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς 
και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλ-
ληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 

Τιμή στόχος: η τιμή μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου που θα πρέπει κατά το δυνατόν να 
επιτευχθεί μακροπρόθεσμα, με μέτρα, παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες κ.λπ. 

Τοπίο: κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 
περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν 
μια οπτική εμπειρία.

Υποβάθμιση του περιβάλλοντος: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης 
ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, 
στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 

Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την τελική 
διάθεση των αποβλήτων.

Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για 
το κοινωνικό σύνολο. 

Για όρους που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα μπορείτε να ανατρέξετε στη 
διεύθυνση: http://glossary.el.eea.europa.eu/
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Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην 1η ενότητα του βιβλίου παρουσιάζουμε τις βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικών επι-
δράσεων των δραστηριοτήτων που ασκούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας (βιοτεχνία, βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές).  

Παρουσιάζουμε επίσης τη μεθοδολογία με την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τον 
βαθμό της προκαλούμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στα χρησιμοποιούμενα είδη ορίων των ρύπων. Στη συνέχεια, περιγράφουμε τις επιπτώ-
σεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τις επιπτώσεις που προκαλού-
νται από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, τα στερεά απορρίμμα-
τα-απόβλητα και τον θόρυβο.

Τέλος, καταγράφουμε τη βασική νομοθεσία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που σε σημαντικό βαθμό διέπει τη λειτουργία τους. 
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Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις  
στο Περιβάλλον
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1.1   Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων

Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτε-
λούν στην εποχή μας τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα για τον πλανήτη που προέρχονται 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Σημαντικές κατηγορίες ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως:

  οι Μεταφορές,
  η Βιομηχανία,
  η Θέρμανση και ο Κλιματισμός των κτιρίων,
  οι Αστικές Καταναλώσεις,
  οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις,  

συνεισφέρουν αποφασιστικά στα δύο αυτά προβλήματα εφόσον καταναλώνουν περισσό-
τερο του 90 % των ενεργειακών πόρων και ρυπαίνουν επίσης κατά ποσοστό υψηλότερο 
του 90 % το περιβάλλον.
Ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις δραστηριότητες είναι παραγωγικές, δηλαδή εντάσσονται 
στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και διαχείρισης προϊόντων για κάλυψη των ανα-
γκών του ανθρώπου. 
Οι επιχειρήσεις, εν γένει, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός τους, προκαλούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς καταναλώνουν ενεργειακούς πόρους (για την παρα-
γωγή, θέρμανση, ψύξη, φωτισμό κ.ά.), χρησιμοποιούν νερό (στην παραγωγή ή όχι), ανα-
λώνουν πρώτες ύλες (όπως χαρτί, πλαστικά, αλουμίνιο), χρησιμοποιούν κάποιου είδους 
τεχνολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ά.), παράγουν και δια-
θέτουν ρύπους και απόβλητα, ενδεχομένως παράγουν θόρυβο κτλ. Οι επιπτώσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν το λεγόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (environmental footprint) 
κάθε επιχείρησης. Κατ’ αντιστοιχία δηλαδή με το ίχνος που αφήνει το βάδισμα σε μαλακό 
έδαφος, το περιβαλλοντικό ή οικολογικό αποτύπωμα συμβολίζει το σημάδι που αφήνει μια 
δραστηριότητα στο περιβάλλον, είτε ως επιπλέον απομείωση των ενεργειακών πόρων είτε 
ως επιπλέον ρύπανση.     
Επιχειρώντας να «παρακολουθήσουμε» το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας παραγωγικής 
επιχείρησης στην εξέλιξή του, είναι λογικό να διακρίνουμε τέσσερεις τομείς: 

  τον ενεργειακό τομέα,
  την καθ’ αυτό παραγωγική διαδικασία, 
  τις μεταφορές και
  τη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Για τους τέσσερεις αυτούς τομείς, θα εξετάσουμε στη συνέχεια συνοπτικά τη συνεισφορά 
τους στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης. 

1.1.1 Ο ενεργειακός τομέας 

Η ενέργεια, ως φυσικός πόρος, αλλά και ως παραγωγική δραστηριότητα, συνδέεται άμεσα 
με την οικονομική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό σχετικά ότι οι δείκτες οικονομικής ανά-
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πτυξης μιας χώρας, ενός τομέα της οικονομίας ή μιας επιχείρησης ενσωματώνουν με 
έμμεσο ή και άμεσο τρόπο τα μεγέθη των ενεργειακών καταναλώσεων. 

Η ενεργειακή κρίση των αρχών της δεκαετίας του ‘70 ανέδειξε το πρόβλημα της εξάντλη-
σης των ενεργειακών πόρων αλλά και τις επιπτώσεις από την αλόγιστη ενεργειακή χρήση, 
που, ιδιαίτερα στις χώρες με μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, είχαν χαρακτηριστικά σπατά-
λης. Σήμερα, είναι πλέον αποδεκτό ότι το ενεργειακό κύκλωμα (εξόρυξη, μεταφορά, παρα-
γωγή, χρήση) συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
περίπου το 95 % της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στο κύκλωμα του πετρελαίου και 
του λιγνίτη. Οι δευτερογενείς δε επιπτώσεις (όπως το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου) είναι ακόμη σημαντικότερες σε μακροχρόνια βάση. 

Μια σημαντική παράμετρος στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας είναι οι επι-
πτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Αυτές, προκειμένου για τις μη ανανεώσιμες πηγές (τις 
λεγόμενες ακόμη και συμβατικές), υπάρχουν σε όλα τα στάδια, από την εξόρυξη, τη μετα-
φορά στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και την ίδια την παραγωγή.

Σχετικά με την εξόρυξη, η σημαντικότερη επίπτωση στο περιβάλλον έγκειται στο γεγο-
νός της δέσμευσης μεγάλων εκτάσεων. Η δεσμευμένη έκταση υπόκειται σε εντατική και 
συστηματική εκμετάλλευση με άμεσο αποτέλεσμα την τελική υποβάθμισή της. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελούν τα επιφανειακά ορυχεία (π.χ. λιγνιτωρυχεία). Εκτός από 
τα αισθητικά αποτελέσματα και την καταστροφή των οικοσυστημάτων της δεσμευμένης 
περιοχής, προβλήματα δημιουργούνται και από την ίδια τη φύση του προς εξόρυξη καυ-
σίμου (π.χ. μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από στε-
ρεά καύσιμα, αναθυμιάσεις από τη διαφυγή των ατμών υγρών ή αέριων υδρογονανθρά-
κων, αναπόφευκτες διαρροές κ.ά.). Ακόμη, δεν λείπουν και ατυχήματα που συνδέονται με 
την εξόρυξη ενεργειακών πόρων, με ευρύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον (Εικόνα 1).

Η μεταφορά των καυσίμων από τους τόπους εξόρυξης στους τόπους επεξεργασίας ή κατα-
νάλωσης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (οδικώς, δια θαλάσσης, με αγωγούς καυσί-
μων, με μεταφορικές ταινίες κ.ά.). Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιπτώσεις στο φυσικό περι-
βάλλον αναφέρονται κυρίως στη διαρροή των καυσίμων (αστοχία από μακροχρόνια χρήση 

Εικόνα 1. Ατύχημα στην εξέδρα 
εξόρυξης πετρελαίου Deepwater 
Horizon της BP, στον Κόλπο 
του Μεξικό το 2010 - διαρροή 
πετρελαίου στη θάλασσα 
(http://albertoalemanno.eu/
articles/43879)
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του εξοπλισμού, αναθυμιάσεις από εξάτμιση πτητικών ουσιών, ατυχήματα, όπως πετρελαι-
οκηλίδες, πυρκαγιές, εκρήξεις) (Εικόνα 2).

Οι σημαντικότερες όμως επιπτώσεις είναι αυτές που σχετίζονται με την ίδια την παραγωγή 
ενέργειας. Όπως είναι γνωστό, το πρώτο στάδιο της παραγωγής αποτελεί η μετατροπή της 
χημικής ενέργειας του καυσίμου σε θερμική. Αυτό γίνεται με την καύση, μια χημική αντί-
δραση κατά την οποία εκλύονται μεγάλα ποσά θερμότητας. Η εκμετάλλευση της εκλυόμε-
νης θερμότητας γίνεται με την αξιοποίηση των θερμών καυσαερίων/προϊόντων της καύ-
σης, τα οποία μπορούν να ανταλλάξουν μεγάλο μέρος της θερμότητας αυτής με κάποιο 
μέσο (συνήθως το νερό). Τα προϊόντα της καύσης, όταν αυτή είναι τέλεια, είναι διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) και νερό (με τη μορφή υδρατμού) (Εικόνα 3). 

Όταν η καύση δεν είναι τέλεια, τότε παράγεται και μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Κατά την 
καύση απαιτείται πάντοτε η παρουσία του οξυγόνου που παρέχεται από τον ατμοσφαιρικό 
αέρα. Καθώς όμως ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει ως κύριο συστατικό του το άζωτο (Ν), κατά 
την καύση μπορούν να δημιουργηθούν και οξείδια του αζώτου (ΝΟx), κυρίως σε περιπτώ-
σεις ατελούς καύσης. Τέλος, σε περιπτώσεις που το καύσιμο περιέχει ποσά θείου, δημι-
ουργείται και διοξείδιο του θείου (SO2). 

Στον Πίνακα 1, σημειώνονται οι εκπομπές αέριων ρύπων ανά κιλό καυσίμου για ορισμένα 
επιλεγμένα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι ειδικά στην 
περίπτωση του CO2, οι ποσότητες που εκλύονται κατά την καύση είναι πολλαπλάσιες των 
αντίστοιχων ποσοτήτων του καυσίμου λόγω της δέσμευσης οξυγόνου από την ατμόσφαιρα. 

Εικόνα 2. Ναυάγιο 
πετρελαιοφόρου προκαλεί 
μεγάλης έκτασης οικολογική 
καταστροφή στη θάλασσα και 
τις πλησίον ακτές.
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Πίνακας 1: Εκπομπές αέριων ρύπων ανά χιλιόγραμμο καύσιμου (από το 1ο Κεφάλαιο του Β Μέρους 
Τόμου Β1 του Διδακτικού Υλικού της ΠΣΕ50 του Ε.Α.Π.).

Καύσιμο
Εκπομπές ρύπου (gr/kgr)

CO2 SO2 CO NOx HC Σωματίδια

Μαζούτ Νο 1 (1500) χαμηλού θείου 3.175 14 0,565 5,363 0,188 1,832

Μαζούτ Νο 1 (1500) υψηλού θείου 3.109 70 0,553 5,251 0,184 1,832

Μαζούτ Νο 3 (3500) χαμηλού θείου 3.175 14 0,565 5,363 0,188 1,832

Μαζούτ Νο 3 (3500) υψηλού θείου 3.091 80 0,550 5,221 0,183 1,832

Ντίζελ 3.142 6 0,572 2,384 0,191 0,286

Φυσικό Αέριο 2.175 0 0,332 2,102 0,080 0,100

Υγραέριο 3.030 0 0,332 2,102 0,080 0,100

Η διοχέτευση των αέριων προϊόντων της καύσης στην ατμόσφαιρα δημιουργεί πρόσθετα 
προβλήματα ρύπανσης. Έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι κύριο υπεύθυνο για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, εφόσον έχει την ικανότητα να απορροφάει μεγάλο ποσοστό 
από την ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που εκπέμπει η γη εξαιτίας της θέρμανσής 
της από τον ήλιο. Η ακτινοβολία αυτή παγιδεύεται τελικά στην ατμόσφαιρα με άμεσο αποτέ-
λεσμα τη σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης και συνεπώς τη μεταβολή του 
κλίματος. Ακόμη, το διοξείδιο του θείου (SΟ2) είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό της όξινης 
βροχής (αντιδρά με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και δίνει θειικό οξύ - H2SO4, το οποίο 
είναι έντονα διαβρωτικό). 

Εικόνα 3. Ατμοηλεκτρικός 
Σταθμός της Δ.Ε.Η. στην 
Πτολεμαΐδα.  
(http://www.econews.
gr/2011/04/18/atmosfairiki-
rypansi-flwrina-ptolemaida/)
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Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στη δράση 
μιας ομάδας αερίων που συναντώνται σε μικρές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. 
Τα αέρια αυτά είναι διαπερατά από την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή, δεν εμποδίζουν 
τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν από την ατμόσφαιρα και να φτάσουν στην επι-
φάνεια της γης. Στη συνέχεια όμως, καθώς η γη εκπέμπει μια άλλη μορφή ακτινο-
βολίας (εφόσον η γη έχει διαφορετική θερμοκρασία από τον ήλιο), τη γήινη ακτινο-
βολία, τα παραπάνω αέρια την εμποδίζουν να διαφύγει προς το διάστημα. Μάλιστα, 
απορροφούν ένα μεγάλο μέρος της που το επανεκπέμπουν προς την επιφάνειά της 
(Εικόνα 4). Ως τελικό αποτέλεσμα, η γήινη ακτινοβολία που εγκλωβίζεται μέσα στην 
κατώτερη ατμόσφαιρα της γης προκαλεί τη θέρμανση του αέρα κοντά στην επιφάνεια 
της γης. (Έχει υπολογιστεί ότι αν δεν λειτουργούσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η 
μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της γης θα ήταν - 18 °C, έναντι των περί-
που 15 °C που είναι τώρα). Η συμπεριφορά αυτή της ατμόσφαιρας είναι γνωστή ως 
‘’φαινόμενο θερμοκηπίου” επειδή προσομοιάζει στον τρόπο λειτουργίας του θερμο-
κηπίου, όπου το γυάλινο κάλυμμά του επιτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία να περάσει 
ανεμπόδιστα, ενώ παρεμποδίζει την εξερχόμενη μεγάλου μήκους κύματος ακτινο-
βολία , προκαλώντας με τον τρόπο αυτόν αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
του θερμοκηπίου. 

Τα σημαντικότερα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (γνωστά και 
ως αέρια θερμοκηπίου) είναι το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), οι υδρατμοί, το Μεθά-
νιο, τα οξείδια του Αζώτου (ΝΟx), οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), το Όζον (Ο3). Επειδή 
τα περισσότερα αέρια θερμοκηπίου παράγονται και από ανθρώπινες δραστηριότη-
τες, η αύξηση των συγκεντρώσεών τους στην ατμόσφαιρα που παρατηρείται κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης της προκαλούμενης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνεπάγεται επιδείνωση του φαινομένου και των αποτε-
λεσμάτων του. Μελέτες έχουν δείξει ότι τον περασμένο αιώνα η μέση θερμοκρασία 
της γης αυξήθηκε κατά 0,5 °C (με αντίστοιχη αύξηση των συγκεντρώσεων CO2 στην 
ατμόσφαιρα κατά 20 %) και ότι αν ο ρυθμός κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων συνε-
χίσει να αυξάνεται κατά 1 % με 2 % κάθε χρόνο, η μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 
ακόμη 1,5 με 4,5 °C στα επόμενα χρόνια. 

Εικόνα 4.  Σχηματική απόδοση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου.
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Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης (που αναφέρεται και ως ανθρωπογενές φαινόμενο 
του θερμοκηπίου) θα είναι δραματικές για τον πλανήτη, εφόσον θα περιλαμβάνουν:

Λιώσιμο των πάγων στους πόλους με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας από 0,5 μέχρι 1,5 m.
Μεταβολές στη συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων και άλλων καιρι-
κών φαινομένων.
Αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα.
Μεταβολές στις ζώνες εξάπλωσης πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Όξινη βροχή

Η όξινη βροχή είναι μια σημαντική δευτερογενής επίπτωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Μπορεί να έχει πολλές δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον, όπως την 
αύξηση της οξύτητας των λιμνών (με άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο των ψαριών), την 
καταστροφή των δασών, τη διάβρωση των κτιρίων καθώς και επιπτώσεις στη δημό-
σια υγεία. Ο όρος «όξινη βροχή» περιλαμβάνει εκτός από τη βροχή και άλλες μορφές 
υγρής επικάθισης, όπως το χιόνι (αcid snow) και την ομίχλη (αcid jog). Η δημιουργία 
της οφείλεται στην ύπαρξη οξειδίων του θείου (SOx) και του αζώτου (NOx) στην ατμό-
σφαιρα. Αυτά, με την παρουσία των υδρατμών, μετατρέπονται σε θειικό και νιτρικό 
οξύ αντίστοιχα (H2SΟ4 και ΗΝΟ3), τα οποία τελικά καταλήγουν με τη βροχή στο έδα-
φος και στους υδάτινους αποδέκτες. Εκτός από την υγρή επικάθιση (wet deposition) 
υπάρχει και η ξηρή επικάθιση (dry deposition), στην οποία τα σωματίδια που θα δημι-
ουργήσουν οξέα (σουλφίδια) πέφτουν στο έδαφος με τη βοήθεια της βαρύτητας. 

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο υδάτινο περιβάλλον είναι σημαντικές στην περί-
πτωση των λιμνών, όπου η αλλαγή της οξύτητας του νερού μπορεί να οδηγήσει σε 
εξαφάνιση πολλά είδη του φυτικού και ζωικού κόσμου τους. Επίσης, τα εδάφη των 
δασών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, γιατί η όξινη βροχή αυξάνει την τάση ξεπλύματος 
των μετάλλων και ιχνοστοιχείων τους, επιβραδύνει την αποσύνθεση των φύλλων και 
κλαδιών στο έδαφος, με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών θρεπτικών συστατικών 
του εδάφους. Τέλος, μια ακόμα σημαντική επίπτωση της όξινης βροχής είναι η διά-
βρωση των ιστορικής αξίας κτιρίων και μνημείων από ασβεστόλιθο και μάρμαρο (το 
φαινόμενο της γυψοποίησης). Υπολογίζεται ότι οι καταστροφές που προκλήθηκαν σε 
αρχαία μνημεία από την όξινη βροχή στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα ξεπέρα-
σαν αυτές που συνέβησαν στα 2.000 και πλέον χρόνια της ύπαρξής τους (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5. Επίδραση της όξινης βροχής στα αρχαία μνημεία.

Περιοχές του πλανήτη που εμφανίζουν σε έντονο βαθμό αυτό το πρόβλημα είναι οι 
ανατολικές πολιτείες των Η.Π.Α., ο Καναδάς και η βόρεια Ευρώπη (όλες οι περιο-
χές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και συνεπώς μεγάλες εκπομπές αέριων 
ρύπων). Στις περιοχές αυτές έχουν ήδη καταστραφεί αρκετές δασικές εκτάσεις, ενώ 
ο πληθυσμός των ψαριών στις λίμνες και στα ποτάμια έχει μειωθεί δραστικά.

Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), άκαυστων υδρογονανθράκων και διάφορων 
άλλων τοξικών ουσιών (π.χ. μόλυβδος, βενζόλιο, αρωματικές ενώσεις) δημιουργούν κι 
αυτές με τη σειρά τους σοβαρά προβλήματα. Ο μόλυβδος, για παράδειγμα, που προστίθεται 
ως αντικροτική ουσία στη βενζίνη, είναι πολύ τοξικός. Οι προσπάθειες αντικατάστασής του 
έχουν οδηγήσει στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία λύνει τα προβλήματα απόθεσης του μολύ-
βδου στο περιβάλλον, αλλά δημιουργεί νέα (π.χ. εκπομπές βενζολίου).

Εκτός από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας (με όλα τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται), 
άλλες επιπτώσεις του ενεργειακού τομέα στο περιβάλλον είναι:

  Η ρύπανση των νερών (διαφυγή ανεπιθύμητων ουσιών, θερμική ρύπανση).
  Η διάθεση των στερεών αποβλήτων της καύσης (τα οποία πολλές φορές είναι δια-

βρωτικά, τοξικά ή εύφλεκτα).
  Η αλλοίωση του τοπίου (στις περιοχές εξόρυξης, στις θέσεις των εργοστασίων 

παραγωγής, στις περιοχές διέλευσης αγωγών μεταφοράς, όπως καλώδια υψηλής 
τάσης, αγωγοί καυσίμων κ.λπ.). 

  Ο παραγόμενος θόρυβος (ηχητική ρύπανση) από τους σταθμούς παραγωγής ενέρ-
γειας. 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον συνεπάγονται ακόμη και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 



291 η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  |  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ  Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφέρουμε την κατάληψη μεγάλη έκτασης γης (π.χ. φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα), την αισθητική ρύπανση (π.χ. αιολικά πάρκα), τα προβλήματα διάθεσης των 
υπολειμμάτων κατασκευής κ.λπ. (Εικόνα 6).

1.1.2 Ο τομέας της καθ’ αυτό παραγωγικής διαδικασίας 

Μια παραγωγική επιχείρηση, γενικά, παράγει ποικιλία αποβλήτων. Πράγματι, σε σύγκριση 
με τις άλλες κατηγορίες ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, οι παραγωγικές δραστηριότη-
τες παράγουν όλες τις μορφές ρύπων (αέριους, υγρούς, στερεούς, θορύβους, ακτινοβο-
λίες κ.λπ.) και επιβαρύνουν όλους τους φυσικούς αποδέκτες (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος).  

Μεγάλο μέρος της ρύπανσης λόγω της παραγωγικής διαδικασίας οφείλεται στην κατανά-
λωση της ενέργειας είτε με απευθείας χρήση ενός καυσίμου (προϊόντα πετρελαίου, άνθρα-
κας, φυσικό αέριο) είτε με χρήση ηλεκτρισμού. 

Οι παραγόμενοι ρύποι, αλλά και οι αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν, διαφέρουν από 
επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος και το αντικείμενό της. 

Σημαντικό μερίδιο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγικών δραστηριοτή-
των αντιστοιχεί στη βιομηχανία. Μάλιστα, οι επιπτώσεις αυτές είναι σχετικά μεγάλες λόγω 
του μεγέθους και της εντατικότητας που γενικά χαρακτηρίζει τη βιομηχανική παραγωγή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλο ποσοστό από τους τυπικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, 
όπως CO2, SO2, NOx, HC, αιωρούμενα σωματίδια, εκλύονται από τη βιομηχανία (Εικόνα 7). 
Ακόμη, η βιομηχανία με τα υγρά και στερεά απόβλητά της ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για 
τη ρύπανση των νερών και του εδάφους. 

Εικόνα 6. Κατάληψη 
μεγάλης έκτασης γης από 
φωτοβολταϊκά πάρκα.
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Εξίσου σημαντική όμως είναι και η επίδραση στο περιβάλλον των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων. Για τη διαπίστωση αυτή συντρέχουν δύο κυρίως λόγοι:

  Ο πρώτος είναι γιατί πράγματι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταναλώνουν 
ενέργεια και παράγουν απόβλητα. Μερικά παραδείγματα: Ένα βουλκανιζατέρ όταν 
αντικαθιστά τα παλιά ελαστικά των αυτοκινήτων με καινούργια, “παράγει” στερεά 
απόβλητα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταλήγουν να επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον (ακόμη και η ανακύκλωση των ελαστικών, για την οποία γίνονται πολλές προ-
σπάθειες τα τελευταία χρόνια, δεν λύνει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα). Ένα βαφείο, 
με τα υπολείμματα χρωστικών ουσιών και διαλυτών που ελευθερώνει προκαλεί 
βλάβες στα υδρόβια οικοσυστήματα της περιοχής, όπου αυτά καταλήγουν. Ένα εστι-
ατόριο, για την παρασκευή των φαγητών, χρησιμοποιεί υγραέριο που, όταν καίγεται, 
ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα οξείδια άνθρακα, θείου, αζώτου κ.λπ. 

  Ο δεύτερος είναι γιατί οι επιχειρήσεις αυτές είναι αριθμητικά πολλές - πολύ περισ-
σότερες από τις βιομηχανίες - γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο σωρευτικό αποτέ-
λεσμα. (Εκτιμάται ότι οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύ-
ουν περίπου το 99 % όλων των επιχειρήσεων και το 57 % της οικονομικής προστιθέ-
μενης αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση).  

Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στους διάφορους ρύπους που παράγονται από 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την παραγωγική διαδικασία και τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον. 

α. Αέριοι ρύποι

Ως αέριοι χαρακτηρίζονται οι ρύποι που επιβαρύνουν με την παρουσία τους την ατμόσφαιρα. 
Αυτοί μπορεί να είναι αέρια (π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο 
του θείου, διάφοροι υδρογονάνθρακες) ή στερεά (αιωρούμενα σωματίδια, όπως τέφρα). 

Εικόνα 7. Ρύπανση 
της ατμόσφαιρας 
από τις παραγωγικές 
δραστηριότητες της 
βιομηχανίας.
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Η παραγωγή των αέριων ρύπων γίνεται κυρίως με τους παρακάτω τρόπους.

  Από τη διεργασία μετατροπής της χημικής ενέργειας καυσίμων σε θερμική (δηλαδή 
καύση).

  Από χημικές αντιδράσεις (π.χ. το Όζον παράγεται από το Οξυγόνο της ατμόσφαιρας 
σε πληθώρα χημικών αντιδράσεων με την καταλυτική δράση της ηλιακής ακτινο-
βολίας).

  Από την εξάτμιση των πτητικών χημικών ουσιών κατά τη χρήση, μεταφορά, αποθή-
κευση.

  Από διαρροές στις συσκευές ή διατάξεις όπου χρησιμοποιούνται ή παράγονται. 

Παράδειγμα με τα ψυκτικά αέρια των κλιματιστικών 

Μια επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι 
η εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων (σε κτίρια ή αυτοκίνητα). 

Τα κλιματιστικά μηχανήματα για να λειτουργήσουν, χρησιμοποιούν ψυκτικό αέριο. 
Τα κλιματιστικά παλαιάς τεχνολογίας χρησιμοποιούσαν Υδροχλωροφθοράνθρακες 
(γνωστοί και ως HCFCs). Τα νεότερης τεχνολογίας (από το 2004) χρησιμοποιούν Χλω-
ροφθοράνθρακες (γνωστοί και ως CFCs). Και τα δύο αυτά φθοριούχα αέρα, μολο-CFCs). Και τα δύο αυτά φθοριούχα αέρα, μολο-FCs). Και τα δύο αυτά φθοριούχα αέρα, μολο-
νότι είναι αβλαβή για τον άνθρωπο αν τα εισπνεύσει, προκαλούν βλάβη στο περιβάλ-
λον γιατί είναι πολύ δραστικά αέρια θερμοκηπίου (πολλαπλάσια δραστικότερα από το 
CO2). Τα HCFCs, επί πλέον, είναι βλαπτικά και για το στρατοσφαιρικό στρώμα όζοντος, 
συμβάλλοντας έτσι στη μεγέθυνση της «τρύπας του όζοντος».

Η επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών συνεπάγεται μικρές έστω διαρροές ψυκτι-
κών αερίων. Διαρροές συμβαίνουν ακόμη και χωρίς επεμβάσεις στα μηχανήματα, 
με τον χρόνο. Οι μικρές αυτές ποσότητες που διαρρέουν, από μόνες τους, δεν σημαί-
νουν τίποτα. Αν όμως υπολογίσουμε τα εκατοντάδες χιλιάδες κλιματιστικά που μπο-
ρεί να βρίσκονται σε μια μεγαλούπολη (π.χ. Αθήνα) ή τα πολλά εκατομμύρια κλιμα-
τιστικά σε όλο τον κόσμο, το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις. Ακόμη, μεγεθύνεται αν 
λάβουμε υπόψη ότι συνδέεται με όλο το κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης ψυκτι-
κών αερίων για τις συντηρήσεις (συνεισφέρει και αυτό στη ρύπανση), καθώς και με 
την απόσυρση των παλαιών κλιματιστικών (τι γίνεται με το αέριο που παραμένει μέσα 
στα παλαιά κλιματιστικά;).

Ως μέτρο της συμβολής των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στη ατμοσφαιρική ρύπανση 
αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το 15 - 20 % των 
συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή τους 
κατανάλωση.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μιας περιοχής καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες:

α)  Τις πηγές ρύπανσης και ειδικότερα, τη θέση τους στον χώρο, τα είδη και τους συνολι-
κούς όγκους εκπομπών, τη συχνότητα εκπομπών κ.λπ. 
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β)  Τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή και ιδιαίτερα, τη διεύθυνση 
και ταχύτητα του ανέμου, τη βροχόπτωση κ.λπ. 

γ)  Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό ανάγλυφο, την ύπαρξη 
τεχνιτών εμποδίων (π.χ. κτίρια) κ.λπ. 

Οι συνδυασμοί των παραπάνω παραγόντων σε μια περιοχή μπορεί να συμβάλουν είτε 
σε συσσώρευση ρύπων, είτε σε απομάκρυνσή τους είτε τέλος σε μετασχηματισμό τους 
σε άλλους ρύπους. Πάντως, η ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, δεν γνωρίζει σύνορα (τοπικά ή εθνικά), με αποτέλεσμα να επηρεάζει τα οικοσυ-
στήματα ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από τις πηγές της. Στον Πίνακα 2, σημειώνο-
νται οι κυριότεροι αέριοι ρύποι που συνδέονται με παραγωγικές διαδικασίες, οι πηγές προ-
έλευσής τους καθώς και τα κυριότερα αρνητικά αποτελέσματα της παρουσίας τους στην 
ατμόσφαιρα1.

Πίνακας 2: Τυπικοί αέριοι ρύποι σε χώρους εργασίας, πηγές προέλευσης και επιδράσεις.

Αέριος ρύπος Πηγές Προέλευσης Επιδράσεις

Υδρογονάνθρακες (HC) Σημεία φόρτωσης, μεταφοράς, 
αποθήκευσης, αποστακτικές στή-
λες, ρεζερβουάρ αυτοκινήτων

Συμβολή στον σχηματισμό του όζο-
ντος (O3), Φωτοχημικό νέφος

Μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO)

Καύση καυσίμων (ατελής καύση) Μείωση της ικανότητας μεταφοράς 
οξυγόνου από το αίμα

Οξείδια του θείου (SO2, 
SO3)

Καύση καυσίμων με περιεκτικό-
τητα σε θείο

Αναπνευστικές διαταραχές. Διά-
βρωση επιφανειών. Καταστροφή 
στη φυσική παραγωγή

Υδρόθειο (H2S) Αργό πετρέλαιο. Αέρια διεργασιών 
διύλισης 

Ερεθισμός στα μάτια και στο ανα-
πνευστικό σύστημα (οσμή χαλα-
σμένου αυγού). Μαύρισμα εξωτε-
ρικής βαφής επιφανειών

Οξείδια του αζώτου (Ν2Ο, 
ΝΟ, ΝΟ2, Ν2Ο5)

Διεργασίες καύσης υψηλής θερμο-
κρασίας. Λιπάσματα

Ερεθιστικά αέρια που επηρεάζουν 
τους πνεύμονες. Σχηματισμός όζο-
ντος (Ο3). Φωτοχημικό νέφος

Σωματίδια (οξείδια σιδή-
ρου, τέφρα)

Διεργασίες καύσης (στερεά καύ-
σιμα)

Αναπνευστικά προβλήματα. Μεί-
ωση ορατότητας. Επικαθήσεις

β. Υγρά απόβλητα

Χαρακτηρίζονται ουσίες σε υγρή φάση ή διαλύματά τους με διαλύτη το νερό ή άλλους οργα-
νικούς συνήθως διαλύτες (π.χ. βενζόλιο) που συναντώνται στο περιβάλλον σε συγκεντρώ-

1.  Αναλυτικότερη παρουσίαση των επιδράσεων των αέριων ρύπων περιλαμβάνεται στο επόμενο κεφάλαιο του 
βιβλίου. 
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σεις ανώτερες από τις φυσιολογικές. Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν συνήθως να ρυπαί-
νουν υδάτινους αποδέκτες (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας) ή 
το έδαφος (Εικόνα 8). 

Σε αρκετές περιπτώσεις υγρά απόβλητα προκύπτουν από την ανάμιξη νερού με καύσιμα. 
Για παράδειγμα, όταν το νερό της βροχής ξεπλένει τις διαρροές καυσίμων από ρωγμές ή 
αστοχίες σε δεξαμενές, δίκτυα κ.λπ. Ένας άλλος παράγοντας επιβάρυνσης του περιβάλλο-
ντος μέσω των υγρών αποβλήτων αποτελούν τα βαρέα μέταλλα όπως Υδράργυρος, Κάδ-
μιο και Μόλυβδος (π.χ. στα υγρά απόβλητα βαφείων, βυρσοδεψείων κ.λπ.)

γ. Στερεά απόβλητα

Με τον όρο στερεά απόβλητα χαρακτηρίζονται τα παραπροϊόντα διεργασιών σε στερεή 
μορφή, τα οποία είναι άχρηστα ή ανεπιθύμητα. Αυτά μπορεί να είναι εύφλεκτα, εκρηκτικά, 
ραδιενεργά, να περιέχουν επικίνδυνα χημικά ή να έχουν υψηλό βιολογικό φορτίο (μολυ-
σμένα).

Μεταξύ των πηγών προέλευσής τους περιλαμβάνονται:

  Τέφρα από την καύση στερεών καυσίμων.

  Παλιά, άχρηστα αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, μηχανήματα), υπολείμματα κατεργα-
σίας (γρέζια, ρετάλια), υπολείμματα κατεδάφισης, αποσυναρμολόγησης, άχρηστα ή 
κατεστραμμένα υλικά, ελαττωματικά προϊόντα κ.λπ.

  Υπολείμματα από τον καθαρισμό δεξαμενών, υπολείμματα από διεργασίες δευτε-
ρογενούς βιολογικού καθαρισμού (κυρίως λάσπες με υψηλή περιεκτικότητα σε 
μέταλλα και έλαια).

  Ραδιενεργά κατάλοιπα από χρήση ραδιενεργών υλικών. 

Η ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων σε χωματερές ή στην επιφάνεια του εδά-
φους, απευθείας ή μέσα σε δοχεία, συνεπάγεται μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 

Εικόνα 8. Δύο εκδοχές ρύπανσης νερών.
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έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στην ατμόσφαιρα (Εικόνα 9). Κάποια από τα 
στερεά απόβλητα είναι πολύ τοξικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία (π.χ. ραδιενεργά) 
και η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία.

δ. Θόρυβος

Μία μορφή επίδρασης στο περιβάλλον στενά συνδεμένη με την παραγωγική διαδικασία 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι ο θόρυβος. 

Θόρυβος ονομάζεται ο ήχος που δεν έχει περιοδικότητα (η έντασή του αυξομειώνεται με 
τυχαίο τρόπο) και γενικότερα ο ήχος που θεωρείται ανεπιθύμητος από τον άνθρωπο. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ένταση (ή στάθμη θορύβου) και η συχνότητά του. Με 
δεδομένο ότι το ανθρώπινο αυτί λειτουργεί στις συχνότητες από 16 Hz μέχρι 20.000 Hz, 
καθώς και ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεσαίες συχνότητες, έχει καθιερωθεί για τη 
μέτρηση της έντασης του θορύβου η μονάδα ντεσιμπέλ (decibel) με βάση την Α-ηχοστάθμη 
και σύμβολο dB(A). Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η κλίμακα μέτρησης της έντα-
σης του θορύβου είναι λογαριθμική, γεγονός που σημαίνει ότι αύξηση της τιμής dB(A) κατά 
μερικές μονάδες σημαίνει πολλαπλάσια αύξηση του θορύβου και των επιπτώσεών του.

Η ρύπανση από θόρυβο (ηχορύπανση) αποκτά ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία στις αστι-
κές περιοχές. Οι λόγοι είναι προφανείς: πυκνή δόμηση, παλιά κτίρια χωρίς ηχομόνωση, 
μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, έλλειψη πράσινου, θορυβώδεις χρήσεις (π.χ. συνεργεία 
αυτοκινήτων), λειτουργία δομικών μηχανημάτων κ.λπ.

Ο θόρυβος, ανάλογα με την πηγή του, διακρίνεται σε κυκλοφοριακό, εργασιών, εγκαταστά-
σεων, σιδηροδρομικό, αεροπορικό κ.λπ.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνδέονται κυρίως με θορύβους εργασιών και εγκατα-
στάσεων (ανελκυστήρες, μετασχηματιστές, πιεστικά νερού, καυστήρες, συστήματα κλιμα-
τισμού και αερισμού κ.λπ.). Και οι δύο αυτές κατηγορίες θορύβου επηρεάζουν κυρίως το 
ίδιο το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή τον χώρο εργασίας (π.χ. κτίριο) και δευτερευόντως 
το εξωτερικό περιβάλλον.

Εικόνα 9. Στερεά απόβλητα σε 
Χ.Υ.ΤΑ.
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1.1.3 Οι μεταφορές 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με τις 
μεταφορές στο μέτρο που αυτές απαιτούνται για τη διακίνηση των πρώτων υλών και των 
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

Οι μεταφορές εμπορευμάτων, ως σημαντικό και ταχέως εξελισσόμενο τμήμα του συνόλου 
των μεταφορών, συνεισφέρουν σε επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τέσσερεις κατηγο-
ρίες μέσων, δηλαδή:

α)  Οδικώς, με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα (καυσαέρια και θόρυβος), στα υπόγεια και 
επιφανειακά νερά (διαμέσου του ξεπλύματος από τα νερά της βροχής των ρύπων που 
κατακάθονται στο οδόστρωμα) και στο έδαφος (κυρίως στερεά απορρίμματα από χρη-
σιμοποιημένα μέρη των οχημάτων) (Εικόνα 10)

β)  Αεροπορικώς, με επιπτώσεις κυρίως στην ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα στις περιοχές των 
αεροδρομίων (καυσαέρια και θόρυβος)

γ)  Δια θαλάσσης, με επιπτώσεις κυρίως στα νερά των θαλασσών και ιδιαίτερα στις περι-
οχές των λιμένων (απόβλητα καθαρισμού των πλοίων) και 

δ)  Σιδηροδρομικώς, με επιπτώσεις κυρίως στην ατμόσφαιρα (καυσαέρια είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης).

Ακόμη, αξίζει να συμπληρωθεί ότι οι μεταφορές, σε σύγκριση με τους άλλους τομείς παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων, παρουσιάζουν αυξημένες συχνότητες ατυχημάτων. Ατυχήματα 
που, εκτός από τραυματισμούς και υλικές ζημιές, συχνά συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον (από διαρροές κ.λπ.).  

1.1.4 Τα κτίρια των επιχειρήσεων 

Τα κτίρια που στεγάζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό παρά-
γοντα συνεισφοράς στο περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, εφόσον καταναλώνουν ενέργεια 
και ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Εικόνα 10. Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων.
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Στα κτίρια, εκτός από την ενέργεια που πιθανά καταναλώνουμε σε παραγωγικές διαδικα-
σίες (μηχανήματα, εγκαταστάσεις κ.λπ.), καταναλώνουμε επιπλέον ενέργεια για τη διαμόρ-
φωση του εσωτερικού τους περιβάλλοντος2. Δηλαδή, για να εξασφαλίσουμε ότι οι συν-
θήκες από πλευράς θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, αερισμού κ.λπ. στους εσωτερι-
κούς χώρους καλύπτουν τις απαιτήσεις άνεσης και υγιεινής αυτών που τα χρησιμοποιούν 
(εργαζόμενοι, πελάτες, επισκέπτες). Ακόμη, ένα κτίριο για να είναι λειτουργικό θα πρέπει να 
διαθέτει κάποιες βασικές υποδομές, όπως, ζεστό νερό, συστήματα ανίχνευσης και ειδοποί-
ησης (π.χ. για πυρκαγιά), μηχανές γραφείου (ειδικά αν πρόκειται για επιχείρηση), κάποιες 
μικροσυσκευές (π.χ. καφετιέρα), ενδεχόμενα ασανσέρ κ.λπ. Όλα αυτά απαιτούν ενέργεια, 
βασικά ηλεκτρική, που συχνά συμπληρώνεται με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο), φυσικό αέριο 
ή υγραέριο (ή, στην καλύτερη περίπτωση, από ανανεώσιμες πηγές). Μάλιστα, σε επιχει-
ρήσεις που η λειτουργία και απόδοσή τους εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό εξυπηρέτησης 
των πελατών τους σε επίπεδο άνεσης και υγιεινής (π.χ. εστιατόρια, κουρεία - κομμωτήρια 
κ.λπ.), οι ανάγκες για υψηλή ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος είναι αυξημένες και το 
κόστος σε ενέργεια για την κάλυψη αυτών των αναγκών ανάλογα υψηλό.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, τα κτίρια στην Ελλάδα καταναλώνουν:

  μεταξύ 30 και 35 % της συνολικής καταναλισκόμενης ενεργείας (στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 40 %)

  περίπου 25 % του γλυκού νερού
  περίπου 70 % της ηλεκτρικής ενέργειας

Ένα μέρος της ενέργειας που καταναλώνουμε στα κτίρια χάνεται στο περιβάλλον. Πρόκει-
ται για τις λεγόμενες ενεργειακές απώλειες των κτιρίων. Μεγάλο μέρος από αυτές αντι-
στοιχεί σε θερμικές απώλειες, δηλαδή, απώλειες σε ενέργεια που προορίζεται να θερμά-
νει ή να ψύξει τους εσωτερικούς χώρους. Οι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνουν οι 
θερμικές απώλειες είναι:

α.  Μέσα από τα δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος (κελύφους) του κτιρίου, με 
τους μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας (Αγωγή, Μεταφορά, Ακτινοβολία) και 

β.  Μέσω του αερισμού, δηλαδή με την εναλλαγή του αέρα που υπάρχει μέσα στο κτίριο, 
με αέρα από το περιβάλλον. 

Οι ενεργειακές καταναλώσεις ως προς τις αντίστοιχες ανάγκες ενός κτιρίου αποτελούν 
μέτρο της ενεργειακής συμπεριφοράς του. Μεταξύ δύο κτιρίων που παρουσιάζουν τις ίδιες 
ενεργειακές ανάγκες, αυτό που τις εξυπηρετεί με μικρότερες καταναλώσεις (μη ανανεώσι-
μης) ενέργειας λέμε ότι παρουσιάζει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά 
του κτιρίου που βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του περιλαμβάνουν τις περιορι-
σμένες θερμικές απώλειες (π.χ. λόγω θερμομονώσεων στο κέλυφος) και την ορθολογική 
διαχείριση και χρήση της ενέργειας στο εσωτερικό του (π.χ. με περιορισμό των σπαταλών).  

Στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδράσεων τα κτίρια είναι επίσης δραστήρια. Ένα κτί-

2.  Τα θέματα του εσωτερικού περιβάλλοντος και της ποιότητάς του αναπτύσσονται διεξοδικότερα σε κεφάλαιο 
της επόμενης ενότητας του βιβλίου.
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ριο, με την παρουσία του και τις λειτουργίες που φιλοξενεί, επηρεάζει παράγοντες τόσο του 
εξωτερικού όσο και του εσωτερικού του περιβάλλοντος. Ειδικότερα,  

Στο εξωτερικό περιβάλλον: 

  Ρυπαίνει, ως αποτέλεσμα της ενέργειας που καταναλώνει, όπως ήδη περιγράψαμε. 
Τα καυσαέρια του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ενός κτιρίου αποτελούν παρά-
δειγμα των επιδράσεων αυτής της κατηγορίας. Είναι σχετικά χαρακτηριστικό ότι, 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι ενεργειακές καταναλώ-
σεις για θέρμανση και κλιματισμό των κτιρίων στην Αττική ευθύνονται για το περί-
που 38 % των συνολικών εκπομπών CO2, το 21 % των εκπομπών SO2, το 4 % των 
εκπομπών NOx, και ανάλογα σημαντικές εκπομπές CO και σωματιδίων.  

  Επιπλέον, επιβαρύνει και με άλλες κατηγορίες αέριων ρύπων (π.χ. πτητικές οργα-
νικές ενώσεις) και υγρά και στερεά απόβλητα, αλλά και με θορύβους, ακτινοβολίες, 
τεχνητό φως (φωτορρύπανση).

  Διαταράσσει τα τοπικά οικοσυστήματα χλωρίδας και πανίδας. Στη θέση που βρίσκε-
ται το κτίριο και στο άμεσο περιβάλλον του δεν ευδοκιμούν πλέον τα οικοσυστήματα 
που πιθανά ευδοκιμούσαν εκεί πριν την ανέγερσή του. 

  Αλλοιώνει με την παρουσία του την αισθητική του τοπίου.  
  Διαταράσσει το μικροκλίμα της περιοχής, εφόσον επηρεάζει τη διάδοση των ακτί-

νων του ήλιου (προκαλώντας ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση), τη διεύθυνση και 
ταχύτητα του ανέμου, τη ροή των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, το ίδιο το κτίριο, που με το κέλυφός του καθορίζει 
τους εσωτερικούς χώρους, παρεμβαίνει αποφασιστικά και στη διαμόρφωση των συνθη-
κών μέσα σε αυτούς.

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελεί κρίσιμο για την περιβαλλοντική συμπεριφορά του στοι-
χείο. Ως όριο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, δέχεται εκατέρων 
επιδράσεις τις οποίες οφείλει να ελέγχει και να προσαρμόζει, με στόχο την εξασφάλιση 
συνθηκών άνεσης και υγιεινής στο εσωτερικό του (Εικόνα 11). Έτσι, σε κάποιους παράγο-
ντες οφείλει να είναι κατά το δυνατόν αδιαπέραστο (π.χ. βροχή, εξωτερική ρύπανση, εξω-
τερικοί θόρυβοι), σε κάποιους να είναι διαπερατό (π.χ. ηλιακό φως, εσωτερική ρύπανση) 
και σε κάποιους να συμπεριφέρεται κατά περίπτωση (π.χ. εσωτερική θερμότητα, αέρας). 

Στον βαθμό που το κέλυφος ανταποκρίνεται στον ρόλο του, η ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του κτιρίου διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διαφορετικά, είναι ενδε-
χόμενο ότι για την κάλυψη των αποκλίσεων απαιτείται η λειτουργία ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων (π.χ. θέρμανσης, κλιματισμού), γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο 
κόστος.

Πολλές από τις παραπάνω περιγραφές για την ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπερι-
φορά των κτιρίων αφορούν κτίρια όλων των κατηγοριών. Μεταξύ αυτών βέβαια και κτίρια 
που στεγάζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, τόσο του δευτερογενούς όσο και του τρι-
τογενούς τομέα της οικονομίας. 

Για τα κτίρια της τελευταίας κατηγορίας, τα λεγόμενα και επαγγελματικά κτίρια, έχει δια-
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πιστωθεί ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους στην Ελλάδα, γενικά, αφήνουν σημα-
ντικά περιθώρια βελτιώσεων με αντίκρισμα στην περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπε-
ριφορά τους. Η διαπίστωση αυτή ισχύει περισσότερο για κτίρια επιχειρήσεων για τις οποίες 
η εξυπηρέτηση των πελατών δεν εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα του εσωτερικού 
τους περιβάλλοντος (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, εργαστήρια). Στα αίτια για την 
πραγματικότητα αυτή μπορούμε να εντάξουμε την απροθυμία των επιχειρηματιών να επεν-
δύσουν στα αντίστοιχα πεδία. Η απροθυμία αυτή, πέραν του ότι είναι ανεκτή από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, συντηρείται περαιτέρω από τη φαινομενική απουσία κινήτρων. Εκδηλώ-
νεται δε κυρίως σε δύο κατευθύνσεις: 

 α. ως κακοτεχνίες και ελλείψεις στην κατασκευή (π.χ. ασοβάντιστα κτίρια) και 
 β.  ως απουσία συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. μονώσεις, συστήματα 

ηλιοπροστασίας κ.λπ.). 

Η πραγματικότητα αυτή, στον βαθμό που βασίζεται σε άγνοια ή σε εσφαλμένες ή κοντό-
φθαλμες εκτιμήσεις, αξίζει να ανατραπεί με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενερ-
γειακά αποδοτικότερων, τεχνολογικά προηγμένων, άνετων και φιλικών προς το περιβάλ-
λον επαγγελματικών κτιρίων στην Ελλάδα (Εικόνα 12).

Εικόνα 11. Οι κυριότερες επιδράσεις παραγόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος στο κέλυφος του κτιρίου.

Επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλλον: 
  μετεωρολογικές επιδράσεις 
  ρύπανση
  υγρασία εδάφους
   δονήσεις και κραδασμοί 
   περιβαλλοντικοί θόρυβοι
   φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκα-

γιές, πλημμύρες) 

Επιδράσεις από το εσωτερικό περιβάλλον: 

   υγρασία (διάχυση και συμπύκνωση 
υδρατμών, νερό στις εγκαταστάσεις, 
υγρασία δομικών υλικών)

   εσωτερική ρύπανση
   θόρυβοι και κραδασμοί μέσα στο κτίριο
   φωτιά, έκρηξη επικίνδυνων υλικών ή 

αερίων
 ...
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1.2  Αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος

1.2.1 Ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος

Η ποιότητα του περιβάλλοντος σε έναν τόπο προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες:

 1. Τις δραστηριότητες που παράγουν ρύπους στην περιοχή.
 2. Τις ποσότητες των ρύπων που εκλύονται. 
 3. Τους φυσικούς αποδέκτες στους οποίους αυτοί καταλήγουν.
 4. Τις συγκεντρώσεις με τις οποίες εμφανίζονται οι ρύποι στους αποδέκτες, και 
 5. Τις επιπτώσεις των ρύπων για τις συγκεντρώσεις στις οποίες εμφανίζονται.

Ο προσδιορισμός αυτών των παραγόντων και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων προφα-
νώς δεν είναι εύκολος. Πολύ περισσότερο, είναι δύσκολο να γίνει με ποσοτικούς όρους. 
Βοήθεια στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά 
δίνουν τα μοντέλα διασποράς των ρύπων. Πρόκειται για μαθηματικά μοντέλα που λαμ-
βάνουν υπόψη τους παράγοντες και μηχανισμούς που επηρεάζουν τη διαδρομή και αραί-
ωση των ρύπων μετά την έκλυσή τους (π.χ. άνεμος, ατμοσφαιρική ευστάθεια). Έτσι, θεω-
ρητικά, είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τον ρυθμό εκπομπής ενός ρύπου να υπολογίσουμε τη 
συγκέντρωσή του σε συγκεκριμένο αποδέκτη, σε συγκεκριμένη θέση. Όμως, στην πράξη, 
η εφαρμογή τους είναι δύσκολη και τα αποτελέσματά τους δεν επαληθεύονται πάντοτε. Για 
τον λόγο αυτόν, παρόλο που τα μοντέλα διασποράς προσφέρουν δυνατότητες αξιολόγησης 

Εικόνα 12. Παράδειγμα εργοστασιακού κτιρίου σχεδιασμένου και κατασκευασμένου σύμφωνα με τις 
αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Καταναλώνει 25 % λιγότερη ενέργεια και 30 % λιγότερο νερό 
από όμοια συμβατικά κτίρια. (http://news.softpedia.com/news/Nokia-s-Jucu-Factory-in-Romania-
Named-Global-Leading-Green-Building-125394.shtml)
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της ποιότητας του περιβάλλοντος με βάση τις εκπομπές ρύπων, η επικρατούσα προσέγ-
γιση βασίζεται στις συγκεντρώσεις ρύπων.

Έτσι, η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής γίνεται με βάση νομοθε-
τημένα ή επιστημονικά καθιερωμένα όρια τιμών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ρύπων. 
Οι ρύποι αυτοί θεωρούνται ως περιβαλλοντικοί δείκτες και οι τιμές τους συνήθως παρα-
κολουθούνται συστηματικά με μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις.

Οι τιμές συγκεντρώσεων ρύπων που καθορίζονται βάσει επιστημονικών γνώσεων με 
σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος, ονομάζονται οριακές τιμές. Οι 
οριακές τιμές των ρύπων είναι νομοθετικά καθιερωμένες και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή 
τους κατά τη διάρκεια καθορισμένων χρονικών περιόδων. Σημαντικό εργαλείο για την εξα-
σφάλιση της μη υπέρβασης των οριακών τιμών αποτελούν τα όρια εκπομπών, δηλαδή, 
θεσμοθετημένες ανώτερες τιμές εκπομπών ρύπων από συγκεκριμένες δραστηριότητες 
(π.χ. βιομηχανικές μονάδες). 

Το σύνολο των οριακών τιμών των ρύπων σε έναν φυσικό αποδέκτη, δηλαδή, οι τιμές 
συγκεντρώσεων τις οποίες οι ρύποι που σημειώνονται στον φυσικό αποδέκτη δεν πρέπει 
αντίστοιχα να υπερβαίνουν για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, προσδιορίζουν τα 
όρια ποιότητας περιβάλλοντος του συγκεκριμένου αποδέκτη. 

Τα βασικά κριτήρια για τη διαμόρφωση των ορίων ποιότητας είναι:

  Το είδος των ρύπων στους οποίους αναφέρονται. 
  Η διαφορετική δράση των ρύπων σε σχέση με τον χρόνο έκθεσης σ’ αυτούς.
  Η πιθανή συνύπαρξη με άλλους ρύπους.
  Τα αποτελέσματα σχετικών επιδημιολογικών και εργαστηριακών ερευνών.
  Η υπάρχουσα μεθοδολογία προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των ρύπων.  
 Η οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική της κάθε χώρας.

Τα όρια ποιότητας χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αποδεκτής ή επιθυμητής ποι-
ότητας του περιβάλλοντος ή για τον καθορισμό καταστάσεων ρύπανσης επικίνδυνων για 
την υγεία (π.χ. επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης) ή/και άλλων καταστάσεων (π.χ. προ-
σβολές οικοσυστημάτων).

Η επίτευξη και διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με τη θέσπιση 
τιμών στόχων, δηλαδή τιμών συγκεντρώσεων ρύπων που θα πρέπει κατά το δυνατόν να 
εκπληρωθούν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου. Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται ως 
σημείο αναφοράς για την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων σε καθορισμένες περιοχές. 
Μια κατηγορία στόχων αναφέρεται σε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Πρόκειται για τους 
μακροπροθέσμους στόχους που επίσης πρέπει να επιτευχθούν (αλλά μακροπρόθεσμα και 
αν είναι εφικτό) προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία της ανθρώπι-
νης υγείας και του περιβάλλοντος.

Για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, εκτός από την ελληνική νομοθεσία, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούνται επίσης και τα προτεινόμενα όρια ποιότητας από 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), τα οποία στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα 
και έχουν αποκλειστικό κριτήριο τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Σε πολλές περι-
πτώσεις, οι προτάσεις της Π.Ο.Υ. συμπίπτουν με τις αντίστοιχες τιμές της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι οριακές τιμές προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να 
καθορίζονται σε πιο αυστηρά επίπεδα. Για παράδειγμα, σε περιοχές με ευαίσθητα οικο-
συστήματα ή με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά (π.χ. αρχαιολογι-
κούς τόπος). Επίσης, προβλέπεται ότι σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπανσης από διάφο-
ρους ρύπους είναι ήδη χαμηλότερα σε σχέση με τις οριακές τιμές, τα μέτρα που λαμβάνο-
νται πρέπει να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος, και γι’ αυτό μπορούν να ορίζονται επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων μικρότερες 
από τις οριακές τιμές, έχοντας σημείο αναφοράς τους μακροπρόθεσμους στόχους. Το ίδιο 
ισχύει και για περιοχές όπου προβλέπεται να υπάρξει αστική ή βιομηχανική ανάπτυξη και 
άρα αναμένεται αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Και σ’ αυτή την περίπτωση είναι 
δυνατόν να ορίζονται επιτρεπόμενες τιμές ρύπων, μικρότερες από τις οριακές τιμές, έχο-
ντας σημείο αναφοράς τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Τα προαναφερόμενα όρια ποιότητας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και για τη λήψη μέτρων προστασίας σε ετήσια και μακροπρόθεσμη 
βάση. Για ειδικές όμως περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη για καθημερινή αξιολόγηση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας και για πιθανή λήψη μέτρων σε ημερήσια βάση, έχουν οριστεί 
για ορισμένους κρίσιμους ρύπους όρια επιφυλακής υπηρεσιών καθώς και όρια λήψης 
έκτακτων μέτρων σε δύο επίπεδα: 

  Το όριο ενημέρωσης που αντιστοιχεί στην ορισμένη τιμή συγκέντρωσης του ρύπου 
πέραν της οποίας η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομά-
δες του πληθυσμού, κινδύνους για την υγεία με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραί-
τητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση και 

  Το όριο συναγερμού που αντιστοιχεί στην ορισμένη τιμή συγκέντρωσης του ρύπου 
πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του πληθυσμού εν γένει ύστερα 
από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται 
άμεσα συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. περιορισμοί κυκλοφορίας αυτοκινήτων). 

Στην Εικόνα 13 δίνεται ένα απόσπασμα του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης της Αθήνας, στις 8 Ιουλίου 2011. Σε αυτό σημειώνονται οι ακραίες τιμές συγκέ-
ντρωσης των αέριων ρύπων που μετρήθηκαν από ένα δίκτυο 15 σταθμών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για την ημέρα έκδο-
σης του δελτίου και την προηγούμενη. Για κάθε ρύπο σημειώνεται η ελάχιστη και μέγι-
στη συγκέντρωση και ο σταθμός από όπου προήλθε αυτή η μέτρηση. Για τους ρύπους που 
μετρώνται σε ωριαία βάση (Ο3, ΝΟ2 και SO2) σημειώνονται στο δελτίο τα δύο όρια έκτα-
κτων μέτρων: το όριο ενημέρωσης κοινού και το όριο συναγερμού. Για τους ρύπους που 
οι μετρήσεις τους γίνονται σε μεγαλύτερης διάρκειας βάση (8ωρη ή 24ωρη), σημειώνονται 
οι οριακές τιμές. Οι αέριοι ρύποι που σημειώνονται σε αυτό το δελτίο (Ο3, ΝΟ2, SO2, CO και 
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σωματίδια ΡΜ10) είναι τυπικοί περιβαλλοντικοί δείκτες ποιότητας του αέρα σε αστικό περι-
βάλλον. Οι συγκεκριμένοι ρύποι ονομάζονται επίσης και συμβατικοί.

Εικόνα 13. Ημερήσιο Δελτίο Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Αθήνα της 8-7-2011.  
(http://www.minenv.gr/1/12/122/12204/g1220400.html)

Σε άλλο απόσπασμα του Δελτίου, γίνεται με βάση τη μετεωρολογική πρόγνωση της Ε.Μ.Υ., 
μια γενική εκτίμηση - πρόβλεψη για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Αττικής την επό-
μενη μέρα (στις 9 Ιουλίου). Επίσης, δίνονται συνοπτικά οι μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων 
των αέριων ρύπων που μετρήθηκαν την προηγούμενη μέρα και στους 15 σταθμούς του 
δικτύου (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. Ημερήσιο Δελτίο Πρόγνωσης Ρύπων και Αναλυτικής Παρουσίασης των Μέγιστων Τιμών 
της προηγούμενης μέρας στην Αθήνα της 8-7-2011.

Μιας μορφής ρύπανση που δεν υπόκειται σε ποσοτική αξιολόγηση είναι η λεγόμενη «αισθη-
τική ρύπανση». Αντιπροσωπεύει μορφές επίδρασης στο περιβάλλον που έχουν αποτέλε-
σμα την προσβολή των αισθήσεων (όραση, ακοή, οσμή και γεύση) και την περί καλαισθη-
σίας αντίληψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αισθητικής ρύπανσης αποτελούν οι διάφορες 
κατασκευές που αλλοιώνουν το τοπίο. Ειδικά οι κατασκευές και τα έργα που συνδέονται με 
παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εργοστάσια, αποθήκες, δρόμοι, λατομεία) συχνά με την 
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παρουσία τους προκαλούν υποβάθμιση του τοπίου, εφόσον η σωστή ένταξη σε αυτό σπά-
νια απασχολεί σοβαρά τον σχεδιασμό τους.   

1.2.2 Επιπτώσεις από τη ρύπανση του περιβάλλοντος

Οι ρύποι και τα απόβλητα από τη στιγμή που εισέρχονται σε κάποιο φυσικό αποδέκτη, είναι 
δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε όλα τα συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος και φυσικά 
στον άνθρωπο. Για τη συστηματική προσέγγιση των επιπτώσεων της ρύπανσης, θα ανα-
φερθούμε εν συντομία στις επιπτώσεις που έχουν οι ρύποι της ατμόσφαιρας, των υδάτων, 
του εδάφους καθώς και στις επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων - αποβλήτων και του 
θορύβου.

α. Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων

Ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι αυτοί που συναντώνται στην ατμόσφαιρα σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες από τις φυσιολογικές. Διακρίνονται σε:

 Πρωτογενείς, αν εκπέμπονται απευθείας από πηγές, όπως τα CO, NO, SO2, HC και 
  Δευτερογενείς, αν παράγονται από χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, όπως το 

ΝΟ2 και το Ο3.   
  Ακόμη, υπάρχει και μια κατηγορία ατμοσφαιρικών ρύπων από φυσικές πηγές, 

όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, η σεισμική δραστηριότητα, οι γεωθερμικές δραστη-
ριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα 
σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό 
αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές.

Στον Πίνακα 3 σημειώνονται οι οριακές τιμές τυπικών αέριων ρύπων που χρησιμοποι-
ούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με την Οδηγία 
2008/50/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη». Στον ίδιο πίνακα σημειώνο-
νται οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αντιστοιχούν ως μέσοι όροι οι τιμές καθώς και τα επι-
τρεπόμενα από την Οδηγία περιθώρια ανοχής. 

Πίνακας 3: Οριακές τιμές τυπικών ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/Ε.Κ.

Ρύπος Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή
Περιθώριο 
ανοχής

SO2

1 ώρα 350 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 24 φορές σε ένα ημερολο-
γιακό έτος

150 μg/m3 

(43 %)

1 ημέρα 125 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 3 φορές σε ένα ημερολο-
γιακό έτος

0 %
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NO2

1 ώρα 200 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 18 φορές σε ένα ημερολο-
γιακό έτος

0 % 

(ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2010)

Ημερολογιακό έτος 40 μg/m3 0 % 

(ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2010)

CO Μέγιστος ημερήσιος 
μέσος όρος οκταώρου

10 mg/m3 60 %

PM10

1 ημέρα 50 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισ-
σότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος

50 %

Ημερολογιακό έτος 40 μg/m3 20 %

O3 Μέγιστος ημερήσιος 
μέσος όρος οκταώρου

120 μg/m3 που δεν πρέπει να υπερβαίνονται 
περισσότερο από 25 ημέρες ανά ημερολογι-
ακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια

Οι κυριότερες γενικές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία αφορούν βλάβες του ανα-
πνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ ευρύτερα επηρεάζουν τα φυτά, τα ζώα, 
το έδαφος, τα νερά, τα κτίρια και τα μνημεία. 

Μεταξύ της πληθώρας των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, κάποιοι είναι πιο συνηθισμέ-
νοι και πιο εύκολα μετρήσιμοι. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και ως δείκτες της ποι-
ότητας του αέρα στην ατμόσφαιρα. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις για κάποιους από αυτούς 
του ρύπους παρουσιάζονται ξεχωριστά σε ένθετο κείμενο.
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Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) εισπνεόμενο δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη του 
αίματος και σχηματίζει την καρβοξυαιμοσφαιρίνη, μια ένωση που είναι πολύ πιο στα-
θερή και που αντικαθιστά την οξυαιμοσφαιρίνη, τη φυσιολογική ένωση του αίματος 
που μεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς του σώματος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 
να δημιουργηθεί έλλειμμα οξυγόνου που καταπονεί την καρδιά και το αναπνευστικό 
σύστημα, πρόβλημα ιδιαίτερα σοβαρό για άτομα με σχετική ευαισθησία.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) συμβάλλει στην ενίσχυση του ανθρωπογενούς φαι-
νομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη και σε 
κλιματικές αλλαγές. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αλλαγές αναμένεται να συμ-
βούν στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και στο μέσο των ηπείρων. Οι αλλαγές των βρο-
χοπτώσεων είναι μια από τις πλέον σοβαρές επιπτώσεις: εκτιμάται ότι περιοχές της 
Βόρειας και Νότιας Αμερικής καθώς και της Ασίας θα γίνουν πιο ξηρές απ’ ό,τι είναι 
σήμερα με μεγάλες συνέπειες στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Επίσης, το λιώ-
σιμο των πολικών πάγων μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 
γεγονός που θα απειλήσει το μισό περίπου παγκόσμιο πληθυσμό και μεγάλες γεωρ-
γικές εκτάσεις.

Το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) συμμετέχει στο φωτοχημικό νέφος και εισπνεόμενο 
μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές διαταραχές μέχρι και πνευμονικό οίδημα, ενώ 
επιπλέον καθιστά ανθρώπους και ζώα επιρρεπείς σε μολύνσεις, αναστέλλει την ανά-
πτυξη των φυτών και καταστρέφει τους ιστούς των φύλλων. Μια επίσης σημαντική 
δράση είναι η συμμετοχή του στη δημιουργία όξινης βροχής.

Το διοξείδιο του θείου (SΟ2) ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προ-
καλέσει αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας και των καρδιακών παλμών. Επί-
σης, έχει τη δυνατότητα να διαβρώσει μέταλλα, χρώματα και να προκαλέσει βλάβες 
σε φυτά, όπως το βαμβάκι και το κριθάρι. Η συμμετοχή του στη δημιουργία της όξι-
νης βροχής αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δράσεις του. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια (TSP) προκαλούν ερεθισμό των αναπνευστικών οδών 
και των ματιών. Από το σύνολο των αιωρούμενων σωματιδίων, ιδιαίτερης σημασίας 
είναι τα μικρού μεγέθους (εισπνεύσιμα), τα οποία φτάνουν μέχρι τους πνεύμονες. 
Η σημασία τους έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι περιέχουν άλλους ρύπους, όπως 
βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις, που έχουν τοξική δράση και τους οποίους 
μεταφέρουν στους πνεύμονες. Επίσης, τα σωματίδια, όταν εναποτίθενται στα φύλλα 
των φυτών, εμποδίζουν τη φωτοσύνθεση. Τα εισπνεόμενα αιωρούμενα σωματίδια 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθός τους, σε: ΡΜ10, που έχουν αεροδυνα-
μική διάμετρο μικρότερη από 10 μm και ΡΜ2,5, που έχουν αεροδυναμική διάμετρο 
μικρότερη από 2,5 μm. 

Οι υδρογονάνθρακες συμμετέχουν στη δημιουργία του φωτοχημικού νέφους και τα 
προϊόντα των αντιδράσεών τους στην ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα τοξικά. Μια κατη-
γορία τους, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι γνωστοί για τις καρκινογό-
νες και μεταλλαξιογόνες ιδιότητές τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι και 90 % του
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συνόλου των πολυαρωματικών είναι προσροφημένοι σε αιωρούμενα σωματίδια 
μικρού μεγέθους, που φτάνουν μέχρι τους πνεύμονες.

Το όζον (Ο3) αποτελεί βασικό παράγοντα του φωτοχημικού νέφους και μπορεί να επι-
δεινώσει την κατάσταση ατόμων με άσθμα και να αλλάξει τη φυσιολογία της ανα-
πνοής υγιών ατόμων. Επίσης, μειώνει τους ρυθμούς ανάπτυξης των φυτών, ενώ 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τη θανάτωση φυτικών ιστών καθώς και ολόκληρων 
φυτών και δέντρων.

Οι χλωροφθοράνθρακες συμβάλλουν στη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, 
που αποτελεί ένα είδος φίλτρου προστασίας από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτί-
νες του ήλιου. Η προκαλούμενη αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας έχει επιπτώ-
σεις μεταξύ των οποίων είναι η αυξημένη εμφάνιση καταρράκτη και καρκίνου του 
δέρματος, καθώς και μια μορφή εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος των 
ανθρώπων. Επίσης, παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση στα φυτά, αλλάζει τους ρυθμούς 
ανάπτυξης και καταστρέφει το DNA.

Διοξίνες και διβενζοφουράνια: υπάρχουν 75 ισομερή ή 210 σύνολο, εάν περιλη-
φθούν και τα διβενζοφουράνια. Οι ενώσεις αυτές εκπέμπονται στο περιβάλλον από 
τα εργοστάσια χλωρίωσης (χάρτου), από τα καυσαέρια των καυστήρων νοσοκομεια-
κών/οικιακών απορριμμάτων, από καυστήρες κάρβουνου, με την καύση ξύλων και 
πυρκαγιές δασών, από τα καυσαέρια αυτοκινήτων. Οι ακριβείς ποσότητες των εκπο-
μπών είναι δύσκολο να υπολογισθούν. Οι διοξίνες είναι ισχυρώς τοξικές ενώσεις και 
έχουν πιθανή καρκινογόνο δράση.

β. Επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων

Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης των νερών (τόσο των επιφανειακών όσο και των υπό-
γειων) είναι οι βιομηχανίες, η αστική κατανάλωση (κυρίως αποχέτευση), η γεωργική δρα-
στηριότητα και εν μέρει οι μεταφορές. 

Τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στους υδάτινους αποδέκτες μπορούμε να τις διακρίνουμε 
σε: 

α.  Ρύπανση από μη αδρανείς χημικές ουσίες: Περιλαμβάνει ρύπανση από τοξικές ουσίες, 
πετρελαιοειδή, αζωτούχα και φωσφορικά άλατα, οργανική ρύπανση (π.χ. οικιακά από-
βλητα, υπολείμματα ξυλείας), μικροβιακή ρύπανση (π.χ. ιοί, βακτήρια, μύκητες μέσω 
των αποχετεύσεων) και 

β.  Ρύπανση από αδρανή υλικά, όπως, μπάζα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ.

Οι γενικές επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων αφορούν κυρίως βλάβες που προκαλού-
νται στον υδρόβιο φυτικό και ζωικό κόσμο και, διαμέσου αυτών, σε βλάβες στην ανθρώ-
πινη υγεία. 

Τα θρεπτικά συστατικά των υδάτινων αποδεκτών αυξανόμενα υπέρμετρα συμβάλλουν στη 
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δημιουργία του φαινομένου του ευτροφισμού. Η συνέπεια είναι να αυξάνονται σε μεγάλο 
βαθμό ορισμένα υδρόβια φυτά και το φυτοπλαγκτόν, τα οποία καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες διαλυμένου οξυγόνου των νερών του αποδέκτη, με αποτέλεσμα να εκτοπίζο-
νται άλλες ευαίσθητες μορφές ζωής και να μειώνεται η βιοποικιλότητα του οικοσυστήμα-
τος. (Δες την απάντηση σε σχετική ερώτηση αυτοαξιολόγησης).

Τα μέταλλα εισερχόμενα στα νερά συσσωρεύονται στους οργανισμούς και στη συνέχεια 
είναι δυνατόν να φτάσουν στον άνθρωπο. Οι επιπτώσεις της τοξικής δράσης των μετάλ-
λων (ιδιαίτερα των βαρέων) περιλαμβάνουν νευροφυσιολογικές διαταραχές, καρκινογέ-
νεση, μεταλλάξεις, επιδράσεις στην ενζυμική και ορμονική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημα-
σία έχει ο υδράργυρος, που εισερχόμενος στο νερό σχηματίζει οργανομεταλλικές ενώσεις, 
οι οποίες περνούν εύκολα διαμέσου της τροφικής αλυσίδας σε οργανισμούς με τους οποί-
ους τρέφεται ο άνθρωπος και μπορεί να εμφανίσει μέχρι και ανωμαλίες στην όραση και 
παράλυση των άκρων (ασθένεια Μinamata).

- Η ασθένεια της Μinamata

Σε ένα μικρό χωριό της Ιαπωνίας, στον κόλπο της Minamata, παρατηρήθηκαν στα 
μέσα της δεκαετίας του 1950 δηλητηριάσεις γατιών στην αρχή και ανθρώπων στη 
συνέχεια, που είχαν σαν αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους ανθρώπων, παραμορφώ-
σεις και διαταραχές του νευροφυτικού συστήματος, κυρίως των ψαράδων της περι-
οχής. Αιτία ήταν οι ποσότητες υδραργύρου, που κατέληγε από ένα εργοστάσιο παρα-
γωγής πλαστικού PVC στο ποτάμι, μαζί με άλλα υγρά και στερεά απόβλητα. Από το 
ποτάμι, οι τοξικές ουσίες κατέληγαν στον κόλπο της Minamata κι εκεί περνούσαν 
στα ψάρια και τα οστρακοειδή. Οι δηλητηριώδεις ενώσεις έφθαναν στους ψαράδες 
και τους ντόπιους, που κατανάλωναν θαλασσινά, αλλά και στις γάτες, με αποτέλε-
σμα να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Αν και οι ποσότητες των 
διαφόρων ενώσεων του υδραργύρου που έπεφταν στο ποτάμι ήταν σχετικά μικρές, 
μέσω της τροφικής αλυσίδας – από το θαλασσινό νερό, στο πλαγκτόν και από εκεί 
στα ψάρια, για να καταλήξει τελικά στους ανθρώπους – οι ποσότητες που έφταναν 
στους ανθρώπους ήταν αυξημένες (το φαινόμενο λέγεται βιολογική μεγέθυνση). Σε 
μια τέτοια διαδικασία, οι συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών σε οργανισμούς μπορεί να 
είναι 100-30.000 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις στο νερό, όπως 
έχει αποδειχτεί από πολλές επιστημονικές έρευνες.

Οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες έχουν βρεθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε ζώα που 
βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας (δελφίνια, φώκιες κ.λπ.), καθώς και σε 
ανθρώπους, εξαιτίας του φαινομένου της βιολογικής μεγέθυνσης. Οι επιπτώσεις τους 
στους ζωντανούς οργανισμούς αφορούν μείωση της φωτοσύνθεσης, γενετικές ανωμα-
λίες, όγκους, αλλοιώσεις, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα, μείωση ποσότητας σπέρμα-
τος, καρκίνο του στήθους, προβλήματα ανάπτυξης.

Οι υδρογονάνθρακες πετρελαίου δημιουργώντας ένα στρώμα στην επιφάνεια του νερού 
εμποδίζουν τη φωτοσυνθετική διαδικασία, αποφράσσουν τα βράγχια των ψαριών προκα-
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λώντας ασφυξία και προκαλούν βλάβες στα πουλιά που θα έρθουν σε επαφή με την πετρε-
λαιοκηλίδα. Όταν διασπώνται, καταβυθίζονται και καταστρέφουν τους βενθικούς οργανι-
σμούς και εμποδίζουν τους ζωικούς οργανισμούς του βυθού στην εξεύρεση τροφής και 
στην αναπαραγωγή τους. Επίσης, το μέρος των πετρελαιοειδών που καταλήγει στις ακτές 
τις καλύπτει προσβάλλοντας τη χλωρίδα και πανίδα και δημιουργώντας σοβαρές επιπτώ-
σεις στην αλιεία και στον τουρισμό.

Τα αδρανή υλικά προκαλούν μείωση της διαύγειας των νερών και αλλοίωση της κοκκομε-
τρικής σύστασης του βυθού με άμεσο αντίκτυπο στο πλαγκτόν και το βένθος καθώς και σε 
όλη την υδρόβια ζωή, στον βαθμό που επηρεάζονται οι διαδικασίες φωτοσύνθεσης, ανα-
ζήτησης τροφής, αναζήτησης καταφυγίου κ.λπ.   

Με βάση τα όσα αναφέραμε, είναι φανερό ότι οι ρύποι των νερών μπορεί να φτάσουν 
τελικά με διάφορους τρόπους στον άνθρωπο βλάπτοντας την υγεία του. Προκειμένου να 
έχετε μια εικόνα των επιπέδων ορισμένων ρύπων που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 τα όρια για το πόσιμο νερό σύμφωνα με την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Πίνακας 4: Ενδεικτικά όρια ποιότητας του πόσιμου νερού. (από εργασία του Τ. Αλμπάνη, όπως ανα-
δημοσιεύεται στο 3ο Κεφάλαιο του Γ Μέρους Τόμου Β2 του Διδακτικού Υλικού της ΠΣΕ50 του Ε.Α.Π.).

Ρύποι Επιτρεπτά όρια

Νιτρικά 50 mg/L

Υδράργυρος 1 μg/L

Κάδμιο 5 μg/L

Μόλυβδος 50 μg/L

Οργανοχλωριωμένες ενώσεις 0,5 μg/L (σύνολο)

Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,2 μg/L

γ. Επιπτώσεις της ρύπανσης του εδάφους

Το έδαφος μπορεί να ρυπανθεί από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, από τις μεταφορές 
και από τη γεωργική δραστηριότητα. 

  Η ρύπανση από αστικά απόβλητα περιλαμβάνει την απόθεση στερεών οικιακών 
απορριμμάτων και δευτερευόντως την αποχέτευση υγρών αποβλήτων. Οι ρύποι 
που περιέχονται στα αστικά στερεά απορρίμματα, όταν αυτά απορρίπτονται χωρίς 
έλεγχο, μπορούν να εκλυθούν στον αέρα ρυπαίνοντάς τον, να δημιουργήσουν 
δυσάρεστες οσμές στη γύρω περιοχή, να διαπεράσουν το έδαφος ρυπαίνοντας τόσο 
αυτό όσο και τα υπόγεια νερά, να φτάσουν σε επιφανειακά νερά, να εισέλθουν σε 
φυτά και έτσι να εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα και να βλάψουν την ανθρώ-
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πινη υγεία. Στα απορρίμματα αυτά περιέχονται επίσης και παθογόνοι μικροοργα-
νισμοί, βακτηρίδια, μύκητες και παράσιτα, που μπορούν να μεταφερθούν από τα 
έντομα, τα πουλιά και τα τρωκτικά, όταν αυτά έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα 
και να δημιουργήσουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Μια ακόμα σημαντική επί-
πτωση είναι η πιθανότητα ανάφλεξης των απορριμμάτων και η πρόκληση πυρκα-
γιών στη γύρω περιοχή.

  Η ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα περιλαμβάνει τοξικά και ειδικά στερεά από-
βλητα όπως χρώματα, διαλύτες, αντιδραστήρια, απορρυπαντικά, μπαταρίες, ελα-
στικά αυτοκινήτων, καταλύτες αυτοκινήτων κ.λπ. Παρόλο που ένα μέρος από αυτά 
τα απόβλητα ανακυκλώνεται ή αδρανοποιείται (μετατρέπεται σε μη τοξικό), αυτά 
που απομένουν, αποτελούν σημαντική απειλή για το περιβάλλον και την υγεία. Τα 
τοξικά στερεά απόβλητα είναι ενδεχόμενο να περιέχουν ουσίες με δράση καρκινο-
γόνο, μεταλλαξιογόνο, τερατογόνο. Ακόμη, μπορεί να περιέχουν ουσίες εύφλεκτες, 
διαβρωτικές, εκρηκτικές από μόνες τους ή σε ανάμειξη με άλλες.

  Η ρύπανση από τις μεταφορές συντελείται κυρίως με το ξέπλυμα των δρόμων από 
τα νερά της βροχής και τη μεταφορά βαρέων μετάλλων (όπως Υδράργυρος, Κάδμιο, 
Μόλυβδος) από το οδόστρωμα στο έδαφος και σε άλλους γειτονικούς αποδέκτες. 

  Η σημαντικότερη και πιο εκτεταμένη πηγή ρύπανσης του εδάφους είναι οι γεωργι-
κές δραστηριότητες, κυρίως από τα λιπάσματα και τα παρασιτοκτόνα. Οι επιπτώσεις 
των λιπασμάτων αφορούν κυρίως τη δράση των νιτρικών και φωσφορικών αλά-
των, ενώ οι επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητο-
κτόνα, απολυμαντικά εδάφους) σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη δράση των χλω-
ριωμένων οργανικών ενώσεων. 

δ. Επιπτώσεις του θορύβου

Η κυριότερη επίπτωση του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι η ελάττωση της 
ακουστικής οξύτητας. Έχει διαπιστωθεί ότι παρατεταμένη έκθεση σε επίπεδα θορύβου 
μεγαλύτερα από 85 dB(A) οδηγεί σε μη αναστρέψιμη βλάβη των νευρικών κυττάρων στο 
εσωτερικό του αυτιού.

Άλλες επιπτώσεις του θορύβου αφορούν αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού 
λειτουργίας της καρδιάς, επιτάχυνση της αναπνοής, συσπάσεις των μυών, πεπτικές διατα-
ραχές, δημιουργία αισθήματος κόπωσης, επίδραση στην ισορροπία.

Γενικότερα, έκθεση σε επίπεδα θορύβου της τάξης των 60 dB(A) προκαλεί δυσκολία στον 
ύπνο, των 80 dB(A) προκαλεί δυσκολία για εργασία, των 90 dB(A) προκαλεί αδυναμία εργα-
σίας και εκνευρισμό, ενώ στα 125 dB(A) προκαλείται πόνος στα αυτιά (Εικόνα 15).
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Εφαρμογή

Στην ελληνική σελίδα της ηλεκτρονικής πύλης του Οργανισμού για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια στην Εργασία (http://osha.europa.eu/el/campaigns/ew2005/hl_prevention), 
μπορείτε να βρείτε κάποιες έξυπνες και ενδιαφέρουσες εφαρμογές βασισμένες στη 
χρήση πολυμέσων που βοηθούν στην κατανόηση των προβλημάτων που προκαλεί ο 
θόρυβος, ιδιαίτερα στο εργασιακό περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, μπορείτε:

  Να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Θορύβου, για να υπολογίσετε τα επίπεδα 
θορύβου που αντιμετωπίζετε στο περιβάλλον σας.

  Να δοκιμάσετε τον Μετρητή Θορύβου και να ακούσετε τους διάφορους ήχους 
και τις ηχητικές εντάσεις καθημερινών εργαλείων και λειτουργιών. 

Εικόνα 15. Το “θερμόμετρο” του θορύβου.
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  Να ακούσετε μια συνομιλία ή ένα κονσέρτο του Βιβάλντι, πρώτα όπως θα το 
ακούγατε με φυσιολογική ακοή και, στη συνέχεια, με ακοή που έχει υποστεί 
βλάβη. 

  Να ακούσετε σε επιγραμμική επίδειξη πώς είναι να χάνετε σταδιακά την ακοή 
σας εξαιτίας του επαγγέλματος που ασκείτε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  Περίπου το 40 % του πληθυσμού της βρίσκεται εκτεθειμένο σε θορύβους που η 
έντασή τους υπερβαίνει τα 55 dΒ(A).

  Περίπου το 20 % εκτίθεται σε θορύβους που η έντασή τους υπερβαίνει τα 65 dB(A) 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και 

  Περισσότερο του 30 % εκτίθεται σε θορύβους που η έντασή τους υπερβαίνει τα 55 
dB(A) κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, η Π.Ο.Υ. προτείνει ότι τα όρια 
θορύβου σε κλειστούς χώρους (π.χ. κατοικία) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 45 dB(A). 
Για εξωτερικούς χώρους, το όριο αυτό ανεβαίνει στα 55 dB(A), ενώ προκειμένου για εργα-
σιακό χώρο και για απασχόληση 8ώρου σε αυτόν, το ανώτερο επιτρεπτό όριο θορύβου ορί-
ζεται στα 75 dB(A).

Στην Ελλάδα, με βάση το Π.Δ. 149/2006, καθορίζονται ως εξής οι τιμές ημερήσιας στάθμης 
έκθεσης σε θόρυβο:

  87 dB(Α) ως οριακή τιμή έκθεσης
  85 dB(Α) ως ανώτατη τιμή για λήψη μέτρων
  80 dB(Α) ως κατώτατη τιμή για λήψη μέτρων.
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1.3  Περιβαλλοντική νομοθεσία

Στις προηγούμενες παραγράφους γνωρίσαμε μεγάλη ποικιλία ανθρωπογενών επιδρά-
σεων στο περιβάλλον. Πολλές από τις επιδράσεις αυτές προκαλούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, 
στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 
Η περιβαλλοντική νομοθεσία προσπαθεί να προβλέψει, να ρυθμίσει ή και να ανατρέψει 
αυτές τις επιπτώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων. 
Το νομικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και βιώσιμης και ορθολογικής δια-
χείρισης των φυσικών πόρων, εκτείνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, π.χ. 
διεθνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκό δίκαιο.  
Σε εθνικό επίπεδο, καλύπτεται με πληθώρα κειμένων, ως αποτέλεσμα της ποικιλίας και 
πολυπλοκότητας των παραμέτρων και μηχανισμών που συνθέτουν την έννοια «περιβάλλον».  
Στους παρακάτω πίνακες, καταγράφονται τα σημαντικότερα κείμενα της ελληνικής νομοθε-
σίας για θέματα περιβάλλοντος (και θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας) 
που ισχύουν την εποχή συγγραφής αυτού του βιβλίου (Ιούνιος 2011). Στην καταγραφή ακο-
λουθείται η ταξινόμηση και κωδικοποίηση που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης στην ιστοσελίδα του (http://www.ypakp.gr/), όπου μπορεί κάποιος να βρει 
και να «κατεβάσει» σε μορφή αρχείου .pdf το πλήρες κείμενο των νομοθετημάτων. Η συγκε-
κριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπως επίσης και η αντίστοιχη του Ελληνικού Ινστιτού-
του Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) (http://www.elinyae.gr), ενημερώ-
νονται τακτικά με όλα τα νέα σχετικά κείμενα της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής και διε-
θνούς νομοθεσίας, όπως επίσης και με πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με τις ανθρωπο-
γενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
Μέρος αυτής της νομοθεσίας επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων του 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας (π.χ. αδειοδοτήσεις). Ακόμη, ρυθμίζει θέματα υποχρε-
ώσεων των επιχειρήσεων που οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν οι υπεύθυνοι.  

1.3.1 Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Υ.Α. Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./ 
οικ. 126880/2007

Φ.Ε.Κ. 435/Β/29-3-2007

Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 
(Φ.Ε.Κ. 1022/Β/5.8.2002), κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατη-
γορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν. 1650/1986 
(160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 
οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.ά. (91/Α)» 

Υ.Α. Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./ 
οικ. 126884/2007 

Φ.Ε.Κ. 435/Β/29-3-2007

Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περι-
εχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκατα-
στάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με 
το άρθρο 31, παρ. 18 του Ν. 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13/Α) 
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Υ.Α. Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./ 
οικ. 107017/2006

Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ-
νων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. «σχετικά 
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 

Υ.Α. Η.Π. 
37111/2021/2003

Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-9-2003

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής 
του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του αρθ. 5 του Ν. 1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 3 του 
Ν. 3010/02 

Υ.Α. Η.Π. 
15393/2332/2002

Φ.Ε.Κ. 1022/Β/5-8-2002

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 
του Ν. 3010/02 «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 
οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.ά. (91/Α)» 

Ν. 3010/2002 Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-4-2002

Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. 
και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμί-
σεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατά-
ξεις

Υ.Α. οικ. 
84230/1996

Φ.Ε.Κ. 906/Β/24-9-1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 
Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (678/Β) 

Υ.Α. 1661/1994 Φ.Ε.Κ. 786/Β/20-10-1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
της Κ.Υ.Α.69269/5387 Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού

Υ.Α. 
75308/5512/1990

Φ.Ε.Κ. 691/Β/2-11-1990

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και 
φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 
Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθ. 5 του Ν.1650/86

Υ.Α. 
69269/5387/1990

Φ.Ε.Κ. 678/Β/25-10-1990

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγο-
ρίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδι-
κών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές 
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν.1650/86

Ν. 1650/1986 Φ.Ε.Κ. 160/Α/16-10-1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος

Π.Δ. 1180/1981 Φ.Ε.Κ. 293/Α/6-10-1981

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της 
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών 
πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περι-
βάλλοντος εν γένει 

Ν. = Νόμος, Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα, Β.Δ. = Βασιλικό Διάταγμα, Υ.Α. = Υπουργική Απόφαση, Κ.Υ.Α. = 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, Φ.Ε.Κ. = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
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  Θεσμοί και γενικές διατάξεις (τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας, ειδικότητες 
και χρόνος απασχόλησής τους, εκπρόσωποι εργαζομένων, εκτίμηση κινδύνου, 
γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, κυρώσεις)

N. 1568/1985 Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Π.Δ. 294/1988 Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφα-
λείας & γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και 
ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρή-
σεις, εκμεταλλεύσεις & εργασίες του άρθρου 1 
παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζομένων»

Ν. 1767/1988 Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988
Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές δια-
τάξεις - Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας

Υ.Α. 
88555/3293/1988

Φ.E.K. 721/B/4-10-1988
Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημο-
σίου, των N.Π.Δ.Δ. και των O.T.A.

Π.Δ. 157/1992 Φ.Ε.Κ. 74/Α/12-5-1992

Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγ-
μάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθη-
καν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 «Υγιεινή 
και Ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α) στο Δημό-
σιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Ν. 2224/1994 Φ.E.K. 112/Α/6-7-1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργα-
ζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και 
των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 17/1996 Φ.E.K. 11/A/18-1-1996
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρ-
φωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK

Ν. 2639/1998 Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 159/1999 Φ.E.K. 157/A/3-8-1999

Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «μέτρα για τη βελτίωση 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ. (11/Α)» και του Π.Δ. 
70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθε-
νται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 175/97 (150/Α)

Ν. 2874/2000 Φ.Ε.Κ. 286/Α/29-12-2000 Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις

Ν. 3227/2004, 
Άρθρα 4, 25 και 29

Φ.Ε.Κ. 31/Α/09-02-2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες 
διατάξεις

Ν. 3144/2003, 
Άρθρα 4, 9, 10 
και 11

Φ.Ε.Κ. 111/Α/8-5-2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απα-
σχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις
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Υ.Α. 80025/2004 Φ.Ε.Κ. 845/B/9-6-2004

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) 
Συνθηκών Εργασίας, β) Διαχείρισης της Πληροφό-
ρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολι-
τικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας, και γ) Κέντρου Υγιεινής

Ν. 3667/2008, 
Άρθρο 5

Φ.Ε.Κ. 114/Α/18-06-2008
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες 
διατάξεις

Ν. 3762/2009 Φ.Ε.Κ. 75/A/15-05-2009

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευ-
όμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις

Κ.Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. 
οικ. 112498

Φ.Ε.Κ. 1775/B/26-08-2009
Ιατροί Εργασίας – Όροι και προϋποθέσεις για την 
απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργα-
σίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

Ν. 3850/2010 Φ.Ε.Κ. 84/Α/2-6-2010
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων

Υ.Α. 
15526/94/2010

Φ.Ε.Κ. 1295/Β/16-08-2010
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχό-
ληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση 
προσωρινής απασχόλησης

 Προδιαγραφές χώρων εργασίας

Π.Δ. 16/1996 Φ.E.K. 10/A/18-1-1996
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/654/EOK

 Σήμανση ασφάλειας και υγείας  

Π.Δ. 105/1995 Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995
Eλάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφά-
λειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρ-
φωση με την Oδηγία 92/58/EOK

  

 Οργάνωση χρόνου εργασίας

Π.Δ. 88/1999 Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 93/104/Ε.Κ.

Π.Δ. 76/2005
Φ.Ε.Κ. 117/Α/19-05-
2005

Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1999 «Ελάχιστες προ-
διαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ.» 
(Φ.Ε.Κ. 94 Α’) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2000/34/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου
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1.3.2 Νομοθετήματα για Εργασιακά Μέσα

 Εξοπλισμός εργασίας – γενικές διατάξεις

Π.Δ. 395/1994
Φ.E.K. 220/A/19-12-
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

Π.Δ. 89/1999 Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999

Tροποποίηση του Π.Δ. 395/94 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/1994) 
«Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK’»

Π.Δ. 304/2000
Φ.Ε.Κ. 241/Α/3-11-
2000

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/1994) 
«Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK»

Π.Δ. 155/2004 Φ.Ε.Κ. 121/Α/5-7-2004

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 (Φ.Ε.Κ. 
220/Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργα-
σίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK»

 Μέσα ατομικής προστασίας - γενικές διατάξεις

Π.Δ. 396/1994
Φ.E.K. 220/A/19-12-
1994

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλι-
σμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
89/656/EOK

 
 Μεταφορικές ταινίες

Π.Δ. 212/1976 Φ.Ε.Κ. 78/Α/6-4-1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργα-
ζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθη-
τάς εν γένει

 Φορητές κλίμακες

Π.Δ. της 22-12-1933 Φ.Ε.Κ. 406/Α/29-12-
1933

Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργα-
ζομένων επί φορητών κλιμάκων

Π.Δ. 17/1978 Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978 Περί συμπληρώσεως του από 22-12-1933 Προε-
δρικού Διατάγματος
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 Πρέσες 

Π.Δ. 151/1978 Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-1978
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απα-
σχολουμένων εις θερμοπλαστικούς και παρο-
μοίους τούτων πιεστήρας

Π.Δ. 152/1978 Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-1978
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργα-
ζομένων εις πιεστήρας δι’ εκκέντρου και παρο-
μοίους τοιούτους

1.3.3 Νομοθετήματα για Ειδικές Εργασίες

 Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης

Π.Δ. 398/1994 Φ.E.K. 221/A/19-12-
1994 

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης 
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
90/270/EOK

 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Π.Δ. 397/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-
1994

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/
EOK

 Συγκολλήσεις

Π.Δ. 95/1978 Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απα-
σχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων

 Μεταφορά ρευστών, πυρακτωμένων υλών

Π.Δ. 216/1978 Φ.Ε.Κ. 47/Α/31-3-1978

Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-
πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχη-
μάτων
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 Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες

Π.Δ. 42/2003 Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-02-2003 Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτί-
ωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαι-
ρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/Ε.Κ. 
της 16ης Δεκεμβρίου 1999

1.3.4 Νομοθετήματα για Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων
  Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες

Π.Δ. 176/1997 Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώ-
νων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK

Ν. 3174/2003, Άρθρο 9, 
παρ. 3 & 4

Φ.Ε.Κ. 205/Α/28-8-2003 Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνι-
κού χαρακτήρα

Π.Δ. 41/2003 Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-2-2003 Τροποποίηση του Π.Δ 176/97 «Μέτρα για τη 
Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλου-
χουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/85/Ε.Ο.Κ.»

 
 Ανήλικοι

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 
130621/2003

Φ.Ε.Κ. 875/Β/2-7-2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες 
απαγορεύονται να απασχολούνται ανήλικοι

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 
130627/1990

Φ.Ε.Κ. 620/Β/27-9-1990 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιει-
νών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων

Ν. 2918/2001 Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 
για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών 
εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με 
σκοπό την εξάλειψή τους

Ν. 2956/2001 Φ.Ε.Κ. 258/Α/6-11-2001 Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 62/1998 Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά 
την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/Ε.Κ.

Ν. 1837/1989 Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απα-
σχόληση και άλλες διατάξεις
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Π.Δ. 7/1990 Φ.Ε.Κ. 4/Α/15-01-1990 Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την 
απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυ-
νες εργασίες

  Ένστολο προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας

Π.Δ. 46/2008 Φ.Ε.Κ. 73/Α/30-05-2008 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσω-
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας

1.3.5  Γενικά Νομοθετήματα για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς 
Παράγοντες

Γενικά Νομοθετήματα για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες

Π.Δ. 77/1993 Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσι-
κούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 
(Φ.Ε.Κ. 135/Α/1986) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/Ε.Ο.Κ.

Ν. 1568/1985 Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-
1985

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Νομοθετήματα για Χημικούς Παράγοντες

 Γενικές διατάξεις

Π.Δ. 338/2001 Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζο-
μένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλό-
μενους σε χημικούς παράγοντες

  
 Οριακές τιμές

Π.Δ. 339/2001 Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001

Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 «Προστασία της 
υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορι-
σμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους»

Π.Δ. 77/1993 Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993

Για την προστασία των εργαζομένων από φυσι-
κούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 
και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 
307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 88/642/Ε.Ο.Κ.

Π.Δ. 307/1986 Φ.Ε.Κ. 135/Α/29-8-1986
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
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Π.Δ. 90/1999 Φ.E.K. 94/A/13-5-1999

Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώ-
τατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομέ-
νων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες 91/322/Ε.Ο.Κ. και 96/94/Ε.Κ. της Επι-
τροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Π.Δ. 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζο-
μένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 
(135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 
(34/Α)

Π.Δ. 162/2007
Φ.Ε.Κ. 202/Α/23-08-
2007

Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροπο-
ποίηση του Π.Δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/Ε.Κ.

 
 Καρκινογόνοι παράγοντες

Π.Δ. 43/2003 Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-2-2003

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 399/94 
«Προστασία των εργαζομένων από τους κιν-
δύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρ-
κινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
90/394/Ε.Ο.Κ. (221/Α)» 

Υ.Α. 131099/1989
Φ.Ε.Κ. 930/Β/29-12-
1989

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση 
ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμέ-
νων δραστηριοτήτων

Π.Δ. 127/2000 Φ.E.K. 111/A/6-4-2000

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 
«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύ-
νους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινο-
γόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394»

Π.Δ. 399/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-
1994

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOK

 
 Αμίαντος

Π.Δ. 212/2006 Φ.Ε.Κ. 212/Α/09-10-
2006

Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 83/477/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/Ε.Ο.Κ. 
του Συμβουλίου και την οδηγία 200
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Π.Δ. 70α/1988 Φ.Ε.Κ. 31/Α/17-2-1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία

Π.Δ. 175/1997 Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 Τροποποίηση Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργα-
ζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την 
εργασία» (31/A) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
91/382/EOK

Π.Δ. 159/1999: Άρθρο 
3: Τροποποίηση του 
Π.Δ.70α/88

Φ.E.K. 157/A/3-8-1999 Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελ-
τίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο-
μένων»

Κ.Υ.Α. 21017/1984 Φ.Ε.Κ. 1287/Β/30-06-
2009

 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατε-
δάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών 
που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επί-
σης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης 
και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περι-
έχουν αμίαντο

Κ.Υ.Α. 15616/398/2010 Φ.Ε.Κ. 1340/Β/31-08-
2010

Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με 
αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέ-
λεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέ-
λεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα 
εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδα-
σκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά 
που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

  
 Μόλυβδος

Π.Δ. 94/1987 Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον 
μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του 
κατά την εργασία

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ Ν. 
1204/1938

Φ.Ε.Κ. 177/Α/29-4-1938 Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυ-
βδούχων χρωμάτων

Β.Δ. 590/1968 Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις 
τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσ-
σωρευτών μολύβδου εργαζομένων

 Βενζόλιο

Ν. 61/1975 Φ.Ε.Κ. 132/Α/7-7-1975 Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύ-
νων των προερχομένων εκ της χρήσεως βενζο-
λίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο
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Ν. 492/1976 Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-
1976

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά 
το 1971 υπ΄ αριθμόν 136 Διεθνούς Συμβάσεως 
Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων 
δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζό-
λιον»

Υ.Α. 130879/1987 Φ.Ε.Κ. 341/Β/25-6-1987 Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης βενζολίου στην 
ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας

 Βινυλοχλωρίδιο

Π.Δ. 1179/1980 Φ.Ε.Κ. 302/A/30-12-
1980

Περί προστασίας της υγείας των εργαζο-
μένων των εκτιθεμένων εις το μονομερές 
βινυλοχλωρίδιον κατ’ εφαρμογήν της οδη-
γίας υπ’ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)

 Φώσφορος

Ν. 2273/1920
Φ.Ε.Κ. 145/Α/1-7-
1920

Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού 
(κιτρίνου) φωσφόρου εις την βιομηχανίαν 
των πυρείων

Νομοθετήματα για Βιολογικούς Παράγοντες

 Βιολογικοί Παράγοντες

Π.Δ. 186/1995 Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογι-
κούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρ-
φωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK 
και 93/88/EOK

Π.Δ. 174/1997 Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παρά-
γοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 90/679/Ε.Ο.Κ. και 93/88/Ε.Ο.Κ.» (97/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/Ε.Κ.
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Π.Δ. 15/1999 Φ.E.K. 9/A/2-2-1999 Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παρά-
γοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 90/679/Ε.Ο.Κ. και 93/88/Ε.Ο.Κ.» (97/Α) 
όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 174/97 (150/Α), 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/Ε.Κ. και 
97/65/Ε.Κ. της Επιτροπής

Νομοθετήματα για Φυσικούς Παράγοντες

 Θόρυβος

Π.Δ. 85/1991 Φ.Ε.Κ. 38/Α/18-3-1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύ-
νους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον 
θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 86/188/Ε.Ο.Κ.

Π.Δ. 149/2006 Φ.Ε.Κ. 159/Α/28-07-
2006

Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παρά-
γοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/Ε.Κ.

 
 Kραδασμοί

Π.Δ. 176/2005 Φ.Ε.Κ. 227/Α/14-09-
2005

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παρά-
γοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 2002/44/Ε.Κ.

 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 
 
 Οπτική Ακτινοβολία

Π.Δ. 82/2010 Φ.Ε.Κ. 145/Α/1-9-2010 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παρά-
γοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 2006/25/Ε.Κ..
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1.3.6 Νομοθετήματα κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας

 Αλλαντοποιεία

Β.Δ. της 3-12-1938 Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938 Περί κανονισμού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντο-
ποιίας

 
 Αποθήκες δερμάτων

Β.Δ. 796/1968 Φ.Ε.Κ. 277/Α/27-11-
1968

Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις 
τας αποθήκας ακατεργάστων δερμάτων εργαζο-
μένων

 
 Αποθήκες σταφίδας

Β.Δ. της 16-3-1923 Φ.Ε.Κ. 91/Α/5-4-1923 Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθα-
ριότητος των σταφιδαποθηκών

 Αποθήκες σύκων

Β.Δ. της 13-10-1923 Φ.Ε.Κ. 321/Α/6-11-1923 Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθα-
ριότητος των αποθηκών συσκευασίας σύκων

Π.Δ. της 30-10-1924 Φ.Ε.Κ. 275/Α/3-11-24 Περί κανονισμού όρων εργασίας εν τοις εργαστη-
ρίοις και αποθήκας σύκων

 
 Αυτοκινητοστάσια

Β.Δ. 380/1963 Φ.Ε.Κ. 111/Α/13-7-1963 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας αυτοκι-
νητοστασίων

 
 Βυρσοδεψεία

Β.Δ. 362/1968 Φ.Ε.Κ. 117/Α/27-5-1968 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας εργαζο-
μένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας

 Εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες

Π.Δ. 177/1997 Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προ-
στασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργα-
ζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομη-
χανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/EOK
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 Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου

Π.Δ. 94/1987 Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον 
μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του 
κατά την εργασία

Β.Δ. 590/1968 Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις 
τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσ-
σωρευτών μολύβδου εργαζομένων

 
 Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Π.Δ. 70/1990 Φ.Ε.Κ. 31/Α/14-3-1990 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυ-
πηγικές εργασίες

Υ.Α. 3116.3/08/1993 Φ.Ε.Κ. 563/Β/28-7-1993 Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνερ-
γείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε 
πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσι-
νίου- Περάματος- Σαλαμίνας

Υ.Α. 131517/1988 Φ.Ε.Κ. 711/Β/28-9-1988 Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχο-
λούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας -Κερατσινί-
ου-Περάματος-Σαλαμίνας

Υ.Α. 3232/41/1989 Φ.Ε.Κ. 400/Β/26-5-1989 Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπη-
γοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας 
- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας και διαδι-
κασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και 
πλωτά ναυπηγήματα

Ν. 3490/2006 (Εξουσι-
οδοτική διάταξη σχε-
τικά με Τεχνικούς 
Ασφάλειας σε πλοία)

Φ.Ε.Κ. 206/Α/02-10-
2006

Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης με την 
επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Υ.Α. 130134/2007 Φ.Ε.Κ. 1369/Β/02-08-
2007

Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υπο-
χρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφά-
λειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστι-
κών εργασιών σε πλοία - καταργήθηκε με την 
Υ.Α. 16935/Δ10.104/ 31-08-2010

Κ.Υ.Α. 16935/
Δ10.104/2010

Φ.Ε.Κ. 
1346/Β/31.08.2010

Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υπο-
χρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφά-
λειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστι-
κών εργασιών σε πλοία
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 Ξυλουργεία

Β.Δ. της 10-9-1937 Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-
1937

Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργο-
στασίοις ασχολουμένων εργατών και τεχνιτών

 
 Οικοδομές και τεχνικά έργα

Π.Δ. 778/1980 Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8-1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών

Π.Δ. 1073/1981  
Φ.Ε.Κ. 260/Α/16-9-1981

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργα-
σιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού

Ν. 1396/1983 Φ.Ε.Κ. 126/Α/15-9-1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα

Υ.Α. 130646/1984 Φ.Ε.Κ. 154/Β/19-3-1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας

Ν. 1430/1984 Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
«που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικο-
δομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που 
έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή

Π.Δ. 225/1989 Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα

Π.Δ. 305/1996 Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 92/57/EOK

 
 Σφαγεία

Β.Δ. της 15-4-1938 Φ.Ε.Κ. 180/Α/2-5-1938 Περί κανονισμού υγιεινής σφαγείων

 
 Τυπογραφεία

Β.Δ. 464/1968 Φ.Ε.Κ. 153/Α/12-7-1968 Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των 
εργα ζομένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς 
εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας 
χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων 
ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτη-
μάτων εργοστασιακών

Π.Δ. 94/1987 Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον 
μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του 
κατά την εργασία
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Σύνοψη

Στην πρώτη ενότητα του βίβλου ασχολούμαστε με τις επιδράσεις του ανθρώπου στο φυσικό 
περιβάλλον. 

Από τις βασικές κατηγορίες ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, διακρίνουμε όσες συνδέο-
νται με τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας και εξετάζουμε γι’αυτές τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από τους τέσσερεις επί μέρους τομείς δραστηριοτήτων, δηλαδή: τον ενεργει-
ακό τομέα, την καθ’αυτό παραγωγική διαδικασία, τις μεταφορές και τη χρήση των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων.

Οι σημαντικότερες από τις αντίστοιχες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

  Ενεργειακός τομέας: εξάντληση (μη ανανεώσιμων) ενεργειακών πόρων, ατμοσφαι-
ρική ρύπανση.  

  Καθ’αυτό παραγωγική διαδικασία: όλων των μορφών ρυπάνσεις. 
  Μεταφορές : ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, ατυχήματα. 
  Χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων: ρύπανση εσωτερικού περιβάλλοντος.

Περιγράφουμε και αναλύουμε εν συντομία τις μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που προκαλούνται κατά περίπτωση από διαφορετικές μορφές ρύπων και αποβλήτων 
(αέρια, υγρά, στερεά) σε διαφορετικούς φυσικούς αποδέκτες (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος), 
δηλαδή: ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση νερών και εδάφους, στερεά απορρίμματα και 
απόβλητα, θόρυβος.   

Παρουσιάζουμε μια βασική μεθοδολογία συσχέτισης της ανθρωπογενούς ρύπανσης και 
των επιπτώσεών της στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν εισάγουμε και περιγράφουμε τις 
έννοιες: οριακές τιμές και κατευθυντήριες τιμές. Στα πλαίσια της αξιολόγησης της ποιότη-
τας του περιβάλλοντος με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, δίνουμε έμφαση στις επιπτώσεις 
στην υγεία των ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα, παραθέτουμε τη βασική, ισχύουσα, εθνική νομοθεσία για 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
και εξηγούμε τις πηγές από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν επίκαιρες και πληρέστερες 
σχετικές πληροφορίες.
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Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
 1.  Ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον που αντιμετω-

πίζει ο πλανήτης, λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων;
 2.  Ποια είναι η σημαντικότερη επίπτωση στο περιβάλλον κατά την εξόρυξη ορυκτών 

καυσίμων;
 3.  Ποιος είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τη μετα-

φορά υγρών καυσίμων από τους τόπους εξόρυξης στους τόπους επεξεργασίας ή 
κατανάλωσης; 

 4. Ποιοι είναι οι φυσικοί αποδέκτες του περιβάλλοντος; 
 5.  Το διοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του θείου είναι κυρίως υπεύθυνα για δύο 

γνωστά φαινόμενα, αντίστοιχα. Ποια είναι αυτά;
 6.  Τα θερμοκηπιακά αέρια παγιδεύουν τη γήινη ακτινοβολία στο ταξίδι της προς το 

διάστημα με αποτέλεσμα να θερμαίνεται η ατμόσφαιρα. Εκτός από το διοξείδιο του 
άνθρακα, ποια άλλα αέρια συμμετέχουν στο ‘’φαινόμενο του θερμοκηπίου’’;

 7.  Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας κατά 4,5 °C ποιες συνέπειες θα 
είχε;

 8. Με ποιους τρόπους παράγονται οι αέριοι ρύποι;
 9.  Για ποιους δύο λόγους οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδρούν σημαντικά στο 

περιβάλλον;
 10. Με ποιους μηχανισμούς συμβαίνουν οι θερμικές απώλειες στα κτίρια;
 11.  Αναφέρατε μερικούς παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που επιδρούν στο 

κέλυφος των κτιρίων.  
 12.  Ποιοι είναι αέριοι ρύποι που χρησιμοποιούνται ως περιβαλλοντικοί δείκτες και οι 

συγκεντρώσεις τους μετρώνται συστηματικά στο λεκανοπέδιο της Αθήνας; 
 13. Τι γνωρίζετε για το φαινόμενο του ευτροφισμού;
 14. Σε τι μονάδες μετριέται ο θόρυβος ; Τι χαρακτηριστικό έχουν οι μονάδες αυτές;

Ασκήσεις
Άσκηση Πολλαπλής επιλογής

1.  Σε ποια κατηγορία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αποδίδεται το 95 % της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης:

 α) στις Μεταφορές,
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 β) στη Βιομηχανία,
 γ) στη Θέρμανση και τον Κλιματισμό των κτιρίων,
 δ) στο κύκλωμα του πετρελαίου και του λιγνίτη.

2.  Κατά το πρώτο στάδιο παραγωγής ενέργειας πραγματοποιείται καύση της πρώτης 
ύλης, με αποτέλεσμα να παράγεται θερμότητα, αλλά και διάφορα αέρια. Ποιος αέριος 
ρύπος υπερτερεί σε ποσότητα η οποία φτάνει να είναι πολλαπλάσια της ποσότητας του 
καυσίμου ;

 α) διοξείδιο του θείου (SO2),
 β) διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
 γ) νερό (με τη μορφή υδρατμού),
 δ) μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
 ε) οξείδια του αζώτου (ΝΟx).

3. Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπίου η ατμόσφαιρα θα είχε
 α) 15 °C,
 β) 0 °C,
 γ) -15 °C,
 δ) -18 °C.

4.  Στον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχήστε τις μορφές ρύπανσης με τους φυσικούς αποδέ-
κτες που ρυπαίνουν.

Αέριοι ρύποι
Υγρά απόβλητα
Στερεά απόβλητα

Ατμόσφαιρα
Νερά
Έδαφος

5.  Ποιοι από τους παρακάτω αέριους ρύπους ευθύνονται ταυτόχρονα για τον ερεθισμό 
των πνευμόνων, τη δημιουργία όζοντος (Ο3) και το φωτοχημικό νέφος;

 α) Οξείδια του θείου (SO2, SO3),
 β) Υδρόθειο (H2S),
 γ) Οξείδια του αζώτου (Ν2Ο, ΝΟ, ΝΟ2, Ν2Ο5),
 δ) Αέριοι υδρογονάνθρακες. 

6.  Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν συνήθως να ρυπαίνουν υδάτινους αποδέκτες (θάλασ-
σες, λίμνες, ποτάμια, υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας) ή το έδαφος. Ποιες από τις παρα-
κάτω επιχειρήσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή υδάτινη ρύπανση;

 α) Βυρσοδεψεία,
 β) Ιχθυοκαλλιέργειες,
 γ) Ελαιουργεία,
 δ) Ξενοδοχεία,
 ε) όλες οι παραπάνω.

7.  Οι μεταφορές εμπορευμάτων συνεισφέρουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και με 
τις τέσσερεις κατηγορίες μέσων (οδικώς, αεροπορικώς, διά θαλάσσης και σιδηροδρο-
μικώς). Να συνδεθούν οι τέσσερις κατηγορίες μέσων μεταφοράς με τους αντίστοιχους 
ρύπους που προκαλούν.
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οδικώς

αεροπορικώς

δια θαλάσσης

σιδηροδρομικώς

πετρελαιοκηλίδες

επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά από το 
ξέπλυμα των ρύπων

θόρυβος

καυσαέρια

απόβλητα λαδιών από μηχανές πλοίων

τρίμματα ελαστικών – αιωρούμενα σωματίδια

τέφρα – καπνός

8. Ταξινομήστε τους παρακάτω ρύπους ως πρωτογενείς ή δευτερογενείς:

 CO2, CO, NO2, CFCs, SO2, O3, H2SO4, PM10

9.  Πόσο είναι περίπου το ποσοστό του γλυκού νερού που καταναλώνουν τα κτίρια στην 
Ελλάδα;

 α) 25 %,
 β) 35 %,
 γ) 45 %,
 δ) 55 %.

10.  Ποιο είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου σε εργασιακό χώρο και για 8ωρη 
απασχόληση;

 α) 55 dB(A),
 β) 65 dB(A),
 γ) 75 dB(A),
 δ) 85 dB(A).

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Η ενέργεια που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος κάποτε θα εξαντληθεί.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό φαινόμενο.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Η ρύπανση προέρχεται μόνο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Τα οξείδια του αζώτου έχουν ως πηγή προέλευσης τις διεργασίες καύσης σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Ένας άλλος παράγων επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω των υγρών αποβλήτων 
είναι τα βαρέα μέταλλα όπως Υδράργυρος, Κάδμιο και Μόλυβδος που όμως δεν είναι 
τόσο ανησυχητικός.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν συνδέονται με τη ρύπανση μιας περιοχής.

    Σωστό                                              Λάθος

7.  Το όζον (Ο3) που βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργεί το 
φωτοχημικό νέφος και επιδεινώνει την κατάσταση ατόμων με άσθμα. 

    Σωστό                                              Λάθος

8.  Το όζον (Ο3) της ανώτερης ατμόσφαιρας είναι βλαβερό, καθώς είναι θερμοκηπιακό 
αέριο και θα ήταν καλό να μην υπήρχε.

    Σωστό                                              Λάθος

9. Ο θόρυβος δεν είναι ρύπος.

    Σωστό                                              Λάθος

10.  Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνδέονται με θορύβους που επηρεάζουν κυρίως 
το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον και δευτερευόντως το εξωτερικό περιβάλλον.

    Σωστό                                              Λάθος

11.  Οι μικρότερες από τις οριακές τιμές συγκέντρωσης ρύπων δεν προκαλούν καμία επί-
πτωση στον άνθρωπο .

    Σωστό                                              Λάθος

12.  Για τη διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια είναι 
απαραίτητη η λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

    Σωστό                                              Λάθος

13.  Οι περιβαλλοντικοί δείκτες χρησιμοποιούνται στην ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος.

    Σωστό                                              Λάθος

14.  Πλέον, όλη η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία είναι εύκολα προσβάσιμη και δωρεάν 
διαθέσιμη μέσω του internet.

    Σωστό                                              Λάθος
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Η υπέρμετρη κατανάλωση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
2. Η σημαντικότερη επίπτωση στο περιβάλλον έγκειται στο γεγονός της δέσμευσης μεγά-

λων εκτάσεων με εντατική και συστηματική εκμετάλλευση, με άμεσο αποτέλεσμα την 
τελική υποβάθμισή της. Εκτός από τα αισθητικά αποτελέσματα και την καταστροφή των 
οικοσυστημάτων της δεσμευμένης περιοχής, προβλήματα δημιουργούνται και από την 
ίδια τη φύση του προς εξόρυξη καυσίμου (π.χ. μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούμενων 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από στερεά καύσιμα κ.ά.).

3. Είναι η διαρροή καυσίμων (λόγω αστοχίας από μακροχρόνια χρήση του εξοπλισμού, 
αναθυμιάσεις από εξάτμιση πτητικών ουσιών, ατυχήματα, όπως πετρελαιοκηλίδες, 
πυρκαγιές, εκρήξεις).

4. Το έδαφος, τα νερά (επιφανειακά και υπόγεια) και η ατμόσφαιρα.
5. Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου και η Όξινη βροχή. 
6. Οι υδρατμοί, το Μεθάνιο, τα οξείδια του Αζώτου (ΝΟx), οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), 

το Όζον (Ο3) κ.ά.
7. Λιώσιμο των πάγων στους πόλους με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης της θάλασ-

σας από 0,5 μέχρι 1,5 m.- Μεταβολές στη συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώ-
σεων και άλλων καιρικών φαινομένων.- Αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα.- Μεταβολές 
στις ζώνες εξάπλωσης πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

8.    Από τη διεργασία μετατροπής της χημικής ενέργειας καυσίμων σε θερμική (δηλαδή 
καύση).

    Από χημικές αντιδράσεις (π.χ. το Όζον παράγεται από το Οξυγόνο της ατμόσφαιρας σε 
πληθώρα χημικών αντιδράσεων με την καταλυτική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας).

    Από την εξάτμιση των πτητικών χημικών ουσιών κατά τη χρήση, μεταφορά, αποθή-
κευση.

   Από διαρροές στις συσκευές ή διατάξεις όπου χρησιμοποιούνται ή παράγονται. 
9. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί καταναλώνουν ενέργεια και παράγουν απόβλητα. Ο δεύ-

τερος γιατί οι επιχειρήσεις αυτές είναι αριθμητικά πολλές - γεγονός που συνεπάγεται 
μεγάλο σωρευτικό αποτέλεσμα. 

10. Συμβαίνουν: α. Μέσα από τα δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος (κελύ-
φους) του κτιρίου, με τους μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας (Αγωγή, Μεταφορά, 
Ακτινοβολία) και β. Μέσω του αερισμού, δηλαδή με την εναλλαγή του αέρα που υπάρ-
χει μέσα στο κτίριο, με αέρα από το περιβάλλον. 

11. Μετεωρολογικές επιδράσεις (μεταβολές θερμοκρασίας, άνεμος, βροχή, ηλιακή ακτι-
νοβολία κ.λπ.), ρύπανση, υγρασία εδάφους, δονήσεις και κραδασμοί, περιβαλλοντικοί 
θόρυβοι, φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες) κ.ά.

12. Οι αέριοι ρύποι: Ο3, ΝΟ2, SO2, CO και σωματίδια ΡΜ10.
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13. Ο ευτροφισμός των νερών των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών προκαλείται 
από την προσθήκη σε αυτά υπερβολικών ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών, όπως ο 
φωσφόρος και το άζωτο. Οι ουσίες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό ορι-
σμένων υδρόβιων φυτών (άλγη) και φυτοπλαγκτού, τα οποία καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες διαλυμένου οξυγόνου των νερών του αποδέκτη. Η μείωση του οξυγόνου 
συνεπάγεται εκτόπιση ή θάνατο άλλων ευαίσθητων μορφών ζωής (π.χ. ψάρια) και μεί-
ωση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος.

14. Μονάδα μέτρησης της έντασης του θορύβου είναι το ντεσιμπέλ (decibel) με βάση την 
Α-ηχοστάθμη και σύμβολο dB(A). Η κλίμακα μέτρησης της έντασης του θορύβου είναι 
λογαριθμική, γεγονός που σημαίνει ότι αύξηση της τιμής dB(A) κατά μερικές μονάδες 
σημαίνει πολλαπλάσια αύξηση του θορύβου και των επιπτώσεών του.

Απαντήσεις ασκήσεων πολλαπλής επιλογής

1. δ) στο κύκλωμα του πετρελαίου και του λιγνίτη
2. β) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
3. δ) -18°C
4.  Καταρχάς, όλες οι μορφές ρύπανσης που αναφέρονται στην ερώτηση ρυπαίνουν, 

άμεσα ή έμμεσα, όλους τους αποδέκτες. Όμως: οι αέριοι ρύποι ρυπαίνουν κυρίως την 
ατμόσφαιρα, τα υγρά απόβλητα ρυπαίνουν κυρίως τα νερά και το έδαφος, και τα στε-
ρεά απόβλητα, το έδαφος, τα νερά και την ατμόσφαιρα. 

5. γ) Οξείδια του αζώτου (Ν2Ο, ΝΟ, ΝΟ2, Ν2Ο5)
6. ε) όλες
7.  α) Οδικώς, με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα (εκπομπές ρύπων από την καύση και 

θόρυβος), στα υπόγεια και επιφανειακά νερά (διαμέσου του ξεπλύματος από τα νερά 
της βροχής των ρύπων που κατακάθονται στο οδόστρωμα) και στο έδαφος (κυρίως 
στερεά απορρίμματα από χρησιμοποιημένα μέρη των οχημάτων) β) Αεροπορικώς, 
με επιπτώσεις κυρίως στην ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα στις περιοχές των αεροδρο-
μίων (εκπομπές ρύπων από την καύση και θόρυβος) γ) Δια θαλάσσης, με επιπτώσεις 
κυρίως στα νερά των θαλασσών και ιδιαίτερα στις περιοχές των λιμένων (απόβλητα 
καθαρισμού των πλοίων) και δ) Σιδηροδρομικώς, με επιπτώσεις κυρίως στην ατμό-
σφαιρα (εκπομπές ρύπων από την καύση είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην περίπτωση 
ηλεκτροκίνησης).

8.  Δευτερογενείς (δηλαδή παράγονται από χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα) είναι οι 
ρύποι: το NO2 (εκλύεται και πρωτογενώς), το O3 και το H2SO4.

9. α) 25 %
10. γ) 75 dB(A)
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Απαντήσεις ασκήσεων Σωστό – Λάθος

1.  Λάθος ! Θα εξαντληθούν τα ορυκτά καύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ήλιος, 
άνεμος κ.λπ.) είναι ανεξάντλητες.

2.  Σωστό ! Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του επιδεινώνει το φαινόμενο και τις συνέ-
πειές του (προκαλεί την ανθρωπογενή συνιστώσα του φαινομένου). 

3. Λάθος ! Υπάρχουν και φυσικά φαινόμενα που ρυπαίνουν π.χ. οι εκρήξεις ηφαιστείων. 

4. Σωστό !

5. Λάθος ! Οι επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων είναι πολύ ανησυχητικές.

6. Λάθος ! Συμβάλουν στη διασπορά των ρύπων.

7. Σωστό !

8.  Λάθος ! Είναι μεν αέριο θερμοκηπίου, απορροφά όμως τη βλαβερή για τη ζωή υπερι-
ώδη ηλιακή ακτινοβολία

9. Λάθος ! Θεωρείται ρύπος.

10. Σωστό !

11. Λάθος ! Είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν βλάβες. 

12. Λάθος ! 

13. Σωστό !

14. Σωστό !

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

1. Οι εκδόσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
Ο κατάλογος των εκδόσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 
http://www.cres.gr/kape/publications/download.htm

2.  Σχετικές με θέματα περιβάλλοντος εκδόσεις του Τ.Ε.Ε. 
Ο κατάλογος των εκδόσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:  
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS

3. Κείμενα από την ηλεκτρονική ενημέρωση του τομέα περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε.. Διαθέσιμα 
στη διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GRAFEIO%20
PERIBALLONTOS/e-nimerwsi/Tab
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     Προτεινόμενες ιστοσελίδες

http://www.gsevee.gr – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

http://www.imegsevee.gr/ – Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

http://www.ypakp.gr/ – Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας

http://www.elinyae.gr/ – Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

http://www.ypeka.gr – Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

http://www.cres.gr – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

http://www.meteo.noa.gr/iersd_main_gr.htm – Εθνικό Αστεροσκοπείο Ελλάδας

http://www.solon.org.gr/ – Μ.Κ.Ο. Σόλων για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό στον 21ο 
αιώνα 

http://www.tee.gr – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

http://www.rae.gr – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

http://www.ekpaa.gr/  – Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

http://osha.europa.eu/el/ – European Environment Agency (στα ελληνικά)

http://www.eea.europa.eu – European Environment Agency

http://www.who.int/en/  – World Health Organization

http://www.ilo.org – International Labor Organization

http://www.eu-greenbuilding.org/ – GreenBuilding Programme (GBP)
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εντοπίσει και να περιγράψει τους επιβλα-
βείς για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες του εσωτερικού περιβάλ-
λοντος σε κτίρια που φιλοξενούν δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα 
της οικονομίας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όσοι μελετήσουν αυτή την ενότητα, θα είναι σε θέση :

 Σε επίπεδο γνώσεων:
  Να γνωρίζουν τους κυριότερους παράγοντες και τους τρόπους με τους 

οποίους αυτοί παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας.  

  Να γνωρίζουν τους κυριότερους απειλητικούς για την υγεία παράγο-
ντες στους χώρους εργασίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση 
των αντιστοίχων απειλών.

  Να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται η επικινδυνό-
τητα ενός απειλητικού για την υγεία παράγοντα στον χώρο εργασίας.

  Να γνωρίζουν κάποιες επαγγελματικές ασθένειες και τις προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες αυτές αναγνωρίζονται από την πολιτεία.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
  Να αντιλαμβάνονται τα ειδικότερα αίτια που διαμορφώνουν την ποιό-

τητα του εσωτερικού περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας και, ενδεχό-
μενα, να προτείνουν αντίστοιχα μέτρα και πρωτοβουλίες για τη βελτί-
ωσή της.

Υγιεινή στους χώρους εργασίας

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
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  Να αντιλαμβάνονται τις βασικές απειλές για την υγεία σε χώρους 
εργασίας και, ενδεχόμενα, να προτείνουν αντίστοιχα μέτρα και για την 
αντιμετώπισή τους. 

  Να ερμηνεύουν τα κριτήρια επικινδυνότητας των απειλητικών για την 
υγεία παραγόντων σε χώρους εργασίας.

Σε επίπεδο στάσεων:
  Να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής τους σε δράσεις 

και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εσωτερικού 
περιβάλλοντος και τον περιορισμό των απειλών για την υγεία στους 
χώρους εργασίας , καθώς και την αξία της υιοθέτησης προσωπικών 
συμπεριφορών προς αυτή την κατεύθυνση.

Έννοιες – κλειδιά

Βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού (Β.Χ.Υ.): ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί στο 
μισό η μάζα της τοξικής ύλης που προσλήφθηκε από τον οργανισμό.

Δόση κατωφλίου: η δόση μιας τοξικής ουσίας κάτω από την οποία δεν σημειώνονται 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Επαγγελματική ασθένεια: κάθε χρόνια ασθένεια που συμβαίνει ως αποτέλεσμα της εργα-
σίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αναγνωρίζεται ως τέτοια επειδή πλήττει ένα 
συγκεκριμένο μέρος των εργαζομένων και όχι τον γενικό πληθυσμό. Συνήθως δε, εκδη-
λώνεται μετά από χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις αφού ο εργαζόμενος συνταξιοδοτηθεί.

Επαγγελματική υγεία: αναφέρεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία επαγγελματι-
κών ασθενειών που μπορούν να συμβούν είτε με μακροχρόνια έκθεση σε επικινδύνους 
παράγοντες (π.χ. καρκινογόνες ουσίες, ραδιενέργεια), είτε με άμεση δράση ισχυρώς τοξι-
κών ουσιών (π.χ. τοξικά αέρια, δηλητήρια, επαφή με το δέρμα κ.λπ.) στους εργαζομένους. 

Επαγγελματική υγιεινή: αναφέρεται σε κανόνες καθαριότητας, αποφυγής μολύνσεων, 
λήψη προστατευτικών μέτρων, περιοδικών έλεγχων βιολογικών δεικτών κ.λπ. σε χώρους 
εργασίας.

Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξι-
κές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, 
ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοι-
ώνουν τη φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν 
δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Εσωτερικό περιβάλλον: ο χώρος εντός του περιβλήματος (κελύφους) του κτιρίου. 

Ουσίες: χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατά-
σταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς.
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Παρασκευάσματα: μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 
ουσίες.

Πρόληψη: το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα 
τα στάδια της δραστηριότητας εντός της επιχειρήσεως με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση 
των επαγγελματικών κινδύνων.

Συνεργισμός: το φαινόμενο κατά το οποίο η τοξικότητα ενός ρύπου μεταβάλλεται στην 
παρουσία και δράση ενός άλλου ρύπου. 

Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου ή 
του συνόλου του πληθυσμού.

Υγιεινή: ο κλάδος της ιατρικής, ο οποίος μελετά τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία 
του ανθρώπου και εφαρμόζει όλα τα μέσα που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόληψη εμφά-
νισης ασθενειών, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, καλύπτοντας τους ανθρώπους 
από τη γονιμοποίησή τους μέχρι τον θάνατό τους.

Χώροι εργασίας: οι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας μέσα στα κτί-
ρια της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και κάθε άλλου μέρους 
στην περιοχή της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση 
στα πλαίσια της εργασίας του.

Για όρους που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα μπορείτε να ανατρέξετε στη 
διεύθυνση: http://glossary.el.eea.europa.eu/

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου περιγράφουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις 
συνθήκες στο εσωτερικό των κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες του δευτερογενούς 
τομέα της οικονομίας (βιοτεχνία, βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές).  

Εξετάζουμε τους απειλητικούς για την υγεία των εργαζόμενων παράγοντες στους χώρους 
εργασίας και προτείνουμε μέτρα που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων απει-
λών. 

Εξηγούμε συνοπτικά πώς καθορίζεται η τοξικότητα των ρύπων και λοιπών παθογόνων 
παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον και πώς αυτή συνδέεται με τις επιπτώσεις στην 
υγεία.

Τέλος, εξηγούμε ποιες επαγγελματικές ασθένειες αναγνωρίζονται από την ισχύουσα νομο-
θεσία και περιγράφουμε εν συντομία τα ενοχλήματα και τη συμπτωματολογία ορισμένων 
παθήσεων που σχετίζονται με την υποβαθμισμένη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε 
χώρους εργασίας.
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 2.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες στον χώρο εργασίας  

  2.1.1  Κριτήρια ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος 

  2.1.2   Παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλο-
ντος 

 

 2.2  Συνθήκες Υγιεινής στους χώρους εργασίας.

  2.2.1   Η εσωτερική ρύπανση ως παράγων υγιεινής στους χώρους εργασίας

  2.2.2.  Η ποιότητα εσωτερικού αέρα στα κτίρια εργασίας
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2.1  Περιβαλλοντικές συνθήκες στον χώρο εργασίας

2.1.1 Κριτήρια ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος

Ως «περιβάλλον» έχει επικρατήσει να θεωρούμε τη φύση ή, γενικά, οτιδήποτε βρίσκεται 
γύρω από (με άλλα λόγια, περιβάλλει) τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε εμείς, π.χ. το κτί-
ριο στο οποίο κατοικούμε, το τραίνο με το οποίο ταξιδεύουμε κ.λπ. Έτσι, όταν μιλάμε για 
ρύπανση του περιβάλλοντος, εννοούμε τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, των νερών 
ή του εδάφους.  

Η θεώρηση αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής, πιο σωστά, δεν είναι πλήρης. Γιατί ένα μέρος 
του περιβάλλοντος βρίσκεται εντός του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε και εμείς. Για παρά-
δειγμα, ο αέρας μέσα στο κτίριο που εργαζόμαστε ανήκει και αυτός στο περιβάλλον. Μάλι-
στα, αποτελεί το πιο άμεσο περιβάλλον μας και με την έννοια αυτή θα πρέπει να μας ενδια- 
φέρει περισσότερο. 

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί τη βάση του διαχωρισμού του περιβάλλοντος σε δύο μέρη: το 
εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται σε ό,τι υπάρχει μέσα σε 
έναν χώρο προορισμένο να φιλοξένει ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους, π.χ. ένα κτί-
ριο, ενώ, το εξωτερικό, είναι ό,τι βρίσκεται πέραν του χώρου αυτού. Το διαχωριστικό ανά-
μεσα στα δύο περιβάλλοντα είναι, φυσικά, η εξωτερική επιφάνεια του χώρου, το «κέλυ-
φος» όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται. Στην περίπτωση ενός κτιρίου, το κέλυφος είναι 
η εξωτερική τοιχοποιία του μαζί με τα κουφώματα που υπάρχουν σε αυτή (πόρτες, παρά-
θυρα, μπαλκονόπορτες κ.λπ.), το δάπεδο του υπογείου και η στέγη.

Η διάκριση του περιβάλλοντος σε εσωτερικό και εξωτερικό δεν βασίζεται μόνο στην αντί-
ληψη. Υπάρχουν ευδιάκριτες διαφορές στους παράγοντες και τους μηχανισμούς που δια-
μορφώνουν τις συνθήκες σε αυτά. Για παράδειγμα, οι μετεωρολογικές συνθήκες παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον, ενώ 
αφήνουν σχεδόν ανεπηρέαστο το εσωτερικό. Από την άλλη μεριά, τα ηλεκτρομηχανολογικά 
συστήματα μπορούν να διαμορφώνουν καθοριστικά τις συνθήκες του εσωτερικού περι-
βάλλοντος αλλά είναι ελάχιστα αποτελεσματικά στο εξωτερικό περιβάλλον. Διαφορετικοί 
είναι επίσης οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο περι-
βαλλόντων. Έτσι, άλλοι ρύποι και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις συναντώνται στο εσωτε-
ρικό και άλλοι στο εξωτερικό περιβάλλον. Άλλες είναι οι πηγές θορύβου μέσα σε ένα κτί-
ριο και άλλες έξω από αυτό κ.ο.κ.

Το εσωτερικό περιβάλλον, ειδικότερα αυτό των κτιρίων, αποτελεί το πιο «σύνηθες» περι-
βάλλον των ανθρώπων. Μολονότι τα ποσοστά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με 
τις κλιματικές συνθήκες, έχει υπολογιστεί ότι οι άνθρωποι βρίσκονται περισσότερο του 80 
% του χρόνου σε κλειστούς χώρους, κυρίως σε κτίρια (κατοικίας, εργασίας, δημόσια κ.λπ.). 
Συνεπώς, η ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στα κτίρια έχει ξεχωριστή σημασία. 

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος: η άνεση και η υγι-
εινή. 

  Ως άνεση ορίζεται η κατάσταση σωματικής και πνευματικής ευεξίας. Αισθανόμα-
στε άνετα όταν βρισκόμαστε σε καλή σωματική και ψυχική κατάσταση. Σχετικά, έχει 
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βρεθεί ότι υπάρχουν ορισμένοι αντικειμενικοί παράγοντες που ευνοούν το αίσθημα 
της άνεσης σε έναν χώρο. Τέτοιοι παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η 
ποιότητα του αέρα, ο φωτισμός, οι ήχοι, η θέα, τα χρώματα κ.λπ. Αντίστοιχα, η άνεση 
κατηγοριοποιείται σε θερμική, ακουστική, οπτική κ.λπ. 

  Η υγιεινή από την άλλη πλευρά συναρτάται με την παρουσία ή μη παθογόνων παρα-
γόντων, δηλαδή παραγόντων που μπορούν να βλάψουν την υγεία μας. Σε ένα περι-
βάλλον βεβαρυμμένο σε αέριους ρύπους υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουμε (π.χ. 
από δηλητηρίαση). 

Για κάθε κτίριο το ζητούμενο είναι να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης και υγιεινής στο εσω-
τερικό του. Μάλιστα, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν με φυσικά μέσα, χωρίς 
δηλαδή τη χρήση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που συνεπάγονται υψηλές κατανα-
λώσεις ενέργειας. Η αρχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε κτίρια εργασίας. 

Οι χώροι μιας επιχείρησης, τόσο αυτοί που προορίζονται για τους εργαζόμενους όσο και 
αυτοί που προορίζονται για τους πελάτες και επισκέπτες, θα πρέπει να είναι άνετοι και υγι-
εινοί. Η απαίτηση αυτή συνδέεται με την ομαλή λειτουργία και παραγωγικότητα της επιχεί-
ρησης.

Πολλοί από τους παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση της ποιότητας του εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος σε έναν χώρο επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για παρά-
δειγμα, η θερμοκρασία του αέρα, η υγρασία, ο φωτισμός, ο θόρυβος, η αέρια ρύπανση 
στους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των 
αντίστοιχων παραμέτρων στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι αλληλεπιδράσεις των εντός και 
εκτός του κτιρίου τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων γίνονται μέσω του κελύφους του κτι-
ρίου (Εικόνα 11). Με την έννοια αυτή, το κέλυφος αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της κατα-
σκευής ενός κτιρίου. Ο ρόλος του, πέραν της άμεσης προστασίας από τις αντίξοες περιβαλ-
λοντικές επιδράσεις, επεκτείνεται στον έλεγχο και την τροποποίηση των εξωτερικών κλι-
ματικών και εν γένει περιβαλλοντικών παραμέτρων με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών 
άνεσης και υγιεινής στο εσωτερικό του. Ο ρόλος αυτός του κελύφους εξασφαλίζεται μέσω 
ειδικών μέτρων που αφορούν τόσο τον σχεδιασμό όσο και την κατασκευή του κτιρίου. 

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων του κτιρίου με το περιβάλλον, καθώς και η επεξεργασία των 
μέτρων που στοχεύουν στην προστασία του κτιρίου από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και 
στη δημιουργία συνθηκών άνεσης και υγιεινής στο εσωτερικό του, αποτελεί αντικείμενο της 
Δομικής Φυσικής (ή Φυσικής του Κτιρίου). Στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε ορι-
σμένα κεφάλαια της Δομικής Φυσικής που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επαγγελματικά 
κτίρια και ως εκ τούτου οφείλουν να απασχολούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους.

2.1.2 Παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες εσωτερικού 
περιβάλλοντος 

α. Θερμοπροστασία

Μία πλευρά της άνεσης είναι η λεγόμενη θερμική άνεση. Ως θερμική άνεση ορίζεται η 
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ισορρόπηση των ανταλλαγών θερμότητας και υγρασίας μεταξύ του σώματος και του περι-
βάλλοντος με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας. Σε συνθήκες θερμικής άνεσης δεν αισθανό-
μαστε κρύο ή ζέστη. Η θερμική άνεση στο εσωτερικό ενός χώρου εξαρτάται από:
1) τη μέση θερμοκρασία του αέρα (Πίνακας 5), 
2)  τη μέση θερμοκρασία των επιφανειών που ορίζουν τον χώρο (π.χ. τοίχοι, δάπεδο, 

ταβάνι)
3) τη σχετική υγρασία του αέρα (Πίνακας 5) και 
4) τις ταχύτητες των αέριων ρευμάτων που επιδρούν στο σώμα. 

Εξαρτάται ακόμη από υποκειμενικούς παράγοντες που αφορούν τους χρήστες του χώρου 
(ενδυμασία, επίπεδο εργασίας, ηλικία κ.λπ.). 

Πίνακας 5: Ενδεικτικές επιθυμητές εσωτερικές θερμοκρασίες και τιμές σχετικής υγρασίας 
σε εύκρατα κλίματα κατά τον χειμώνα και το καλοκαίρι.

Χειμώνας Καλοκαίρι

Εξωτερική θερμοκρασία (°C) οποιαδήποτε 20 22 24 28 30

Εσωτερική θερμοκρασία (°C) 20 20 21 22 24 25

Εσωτερική σχετική υγρασία (%) μεταξύ 40 - 60

Η θερμική άνεση αποτελεί κρίσιμο κριτήριο ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος των 
κτιρίων. Επί πλέον, είναι η περισσότερο και καλύτερα μελετημένη μορφή άνεσης και αυτή 
για την οποία είναι πιο εύκολο να ληφθούν μέτρα. Πράγματι, οι παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη θερμική άνεση σε έναν χώρο μπορούν σχετικά εύκολα να ρυθμιστούν σε ευρύτερα 
αποδεκτά όρια. Δεν ισχύει το ίδιο με άλλους παράγοντες άνεσης που ενέχουν πιο έντονο το 
υποκειμενικό στοιχείο (π.χ. χρώματα, ήχοι κ.λπ.). 

Η θερμοπροστασία περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό 
των απωλειών και τον έλεγχο των ανταλλαγών θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον 
για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην 1η ενότητα, οι κυριότεροι μηχανισμοί με τους οποίους συμ-
βαίνουν οι ενεργειακές απώλειες σε ένα κτίριο είναι (α) η μετάδοση θερμότητας μέσω του 
κελύφους και (β) ο αερισμός. Στην πρώτη περίπτωση, η θερμότητα μεταδίδεται μέσα από 
τα δομικά στοιχεία του κελύφους (τοίχοι, οροφές, δάπεδα, κουφώματα) από τη θερμότερη 
προς την ψυχρότερη πλευρά του. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 16, στη δεξιά πλευρά της 
φωτογραφίας, έχουμε μεγαλύτερες απώλειες (μεγαλύτερη κόκκινη επιφάνεια) είτε γιατί η 
θερμομόνωση είναι ελλιπής είτε γιατί η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους διατη-
ρείται πολύ υψηλή. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αέρας που εναλλάσσεται μέσα από τα ανοίγ-
ματα στο κέλυφος (π.χ. παράθυρα, θυρίδες αερισμού, ρωγμές στα δομικά στοιχεία) μετα-
φέρει και τη θερμότητα που έχει απορροφήσει. Έτσι, για παράδειγμα, στην Εικόνα 17, ο 
κρύος αέρας που περνάει από τη σχισμή κάτω από την μπαλκονόπορτα (μπλε ζώνη) ψύχει 
το εσωτερικό περιβάλλον. Και οι δύο μηχανισμοί είναι επιζήμιοι στο ενεργειακό ισοζύγιο 
των κτιρίων και για τον λόγο αυτόν πρέπει να καταστέλλονται. 
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Τα μέτρα θερμοπροστασίας είναι πολύ κρίσιμα σε κάθε κτίριο προκειμένου να επιτυγχάνο-
νται συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση 
ενέργειας (π.χ. λειτουργία καλοριφέρ, κλιματιστικών κ.λπ.). Είναι σημαντικό να ξεκαθαρί-
σουμε ότι τα μέτρα θερμοπροστασίας είναι χρήσιμα όλες τις εποχές. Τον χειμώνα για να 
μην χάνεται η θερμότητα που προορίζεται για τη θέρμανση του αέρα και των αντικειμένων 
μέσα στο κτίριο και το καλοκαίρι για να μην χάνεται η ψύξη από τα συστήματα κλιματισμού. 
Η ροή θερμότητας μεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος είναι γενικά ανεπιθύμητη, εκτός από τις μάλλον σπάνιες και σύντομης διάρκειας περι-
όδους που οι συνθήκες θερμοκρασίας στο περιβάλλον είναι ευνοϊκότερες από αυτές μέσα 
στο κτίριο. Πλέον, όλα τα σύγχρονα κτίρια διαθέτουν θερμοπροστασία. 

Στα κτίρια εργασίας ιδιαίτερα έχει σημασία η εφαρμογή μέτρων θερμοπροστασίας για πρό-
σθετους λόγους. 

Εικόνα 16. Φωτογραφία από 
θερμοκάμερα που δείχνει τις 
θερμικές απώλειες από το 
κέλυφος κτιρίου. 

Εικόνα 17. Φωτογραφία από 
θερμοκάμερα που δείχνει τις θερμικές 
απώλειες λόγω αερισμού. 
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  Ο πρώτος είναι ότι η τήρηση συνθηκών θερμικής άνεσης είναι θεμελιακή στη λει-
τουργία μιας επιχείρησης. Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε μια σοβαρή επιχεί-
ρηση όπου οι εργαζόμενοι ή/και οι πελάτες της κρυώνουν ή ζεσταίνονται σε σημείο 
δυσφορίας. 

  Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι οι δαπάνες για τη θέρμανση και τον κλιμα-
τισμό, γενικά, αποτελούν σημαντικό κονδύλι των συνολικών δαπανών λειτουργίας 
μιας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε οικονομία σε ενέργεια για τη θέρ-
μανση ή την ψύξη των χώρων συνεπάγεται, σε χρονική διάρκεια, σημαντικό οικο-
νομικό όφελος για την επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν τα μέτρα θερμοπροστασίας τους 
με σχολαστικότητα. Τα συγκεκριμένα μέτρα, που κανονικά αποτελούν αντικείμενο ειδικής 
μελέτης, πριν από την κατασκευή του κτιρίου (μελέτη θερμοπροστασίας), μπορούμε να τα 
διακρίνουμε σε δύο ομάδες: Αυτά που σχετίζονται με την κατασκευή του κτιρίου και τα δια-
χειριστικά.

  Τα μέτρα που σχετίζονται με την κατασκευή στρέφονται κατά και των δύο αιτίων 
απωλειών. Περιλαμβάνουν αφενός την εφαρμογή θερμομονωτικών στρώσεων 
(π.χ. υαλοβάμβακας, ορυκτοβάμβακας, φελιζόλ κ.λπ.) για ενίσχυση της θερμικής 
αντίστασης του κελύφους (Εικόνα 18) και, αφετέρου, την εφαρμογή κατασκευαστι-
κών πρακτικών που, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα δομικά υλικά και προϊόντα, 
περιορίζουν την αεροπερατότητα του κελύφους (π.χ. μέσα από κακότεχνες συνδέ-
σεις, γύρω από κακής προσαρμογής κουφώματα κ.λπ.). Και στις δύο περιπτώσεις 
τα μέτρα πρέπει να  υλοποιούνται με μεγάλη προσοχή και από ειδικούς τεχνίτες. 
Υπάρχουν πολλά σημεία στην κατασκευή των κτιρίων όπου η άστοχη εφαρμογή των 
μέτρων θερμοπροστασίας ουσιαστικά τα αχρηστεύει (π.χ. θερμογέφυρες). Οι μετα-

Εικόνα 18. Εφαρμογή 
θερμομόνωσης (φελιζόλ) στο 
κέλυφος κτιρίου υπό κατασκευή. 



872 η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  |  Y Γ Ι Ε Ι Ν Η  Σ Τ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

γενέστερες επεμβάσεις στο κέλυφος θα πρέπει να γίνονται επίσης με προσοχή ώστε 
να μην βλάπτονται οι θερμομονωτικές στρώσεις και να μην δημιουργούνται πρό-
σθετα, έστω και μικρά, ανοίγματα (ρωγμές) από τα οποία να κυκλοφορεί ο αέρας. Σε 
κάθε περίπτωση, οι τεχνικές εργασίες στο κέλυφος είναι σκόπιμο να συμπληρώνο-
νται με εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης των πιθανών ζημιών στα μέτρα θερ-
μοπροστασίας του κτιρίου. Είναι ενδεχόμενο σε παλαιά κτίρια που στεγάζουν επιχει-
ρήσεις να μην έχουν εφαρμοστεί επαρκή μέτρα θερμοπροστασίας. Για παράδειγμα, 
να μην έχουν τοποθετηθεί θερμομονώσεις ή αυτές να έχουν καταστραφεί. Επίσης, 
είναι ενδεχόμενο η αεροπερατότητα του κελύφους, λόγω παλαιότητας των υλικών 
και φθορών, να έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν τρό-
ποι εντοπισμού και επιδιόρθωσης των ζημιών καθώς και εφαρμογής αποτελεσμα-
τικών μέτρων θερμοπροστασίας, εκ των υστέρων. 

  Τα διαχειριστικά μέτρα θερμοπροστασίας στρέφονται κυρίως στις κατευθύνσεις 
του περιορισμού του αερισμού των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και της ρύθμι-
σης της απόδοσης των σχετικών Η/Μ εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή των διαχειρι-
στικών μέτρων θερμοπροστασίας στις επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνεται με συνέ-
πεια και μεγάλη προσοχή. Ένας κίνδυνος που σχετίζεται με την πλημμελή εφαρμογή 
τους αφορά την υποβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα που συνεπάγεται 
η συσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων αέριων ρύπων λόγω ελλιπούς αερισμού 
των χώρων. 
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Ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε τη μορφή αλλά και την αξία διαχειριστικών 
μέτρων στον έλεγχο των συνθηκών θερμικής άνεσης είναι αυτό της εξώπορτας που 
παραμέ νει για πολύ ώρα ανοικτή σε έναν κοινόχρηστο θερμαινόμενο ή κλιματιζόμενο 
χώρο μιας επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι ή οι πελάτες που βρίσκονται στον χώρο (αν βρί-
σκονται), είτε δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, είτε αδιαφορούν. Πιθανώς θα αντιδρά-
σουν μόνο όταν οι συνθήκες εξαιτίας της ανοικτής πόρτας γίνουν δυσάρεστες. 

Στο παράδειγμα είναι φανερή η ανάγκη επεμβάσεων σε δυο κατευθύνσεις: η πρώτη 
είναι να κλείσει η εξώπορτα και η δεύτερη, να επαναρυθμιστούν τα συστήματα θέρμαν-
σης ή κλιματισμού του χώρου για να αποκατασταθεί η διαταραχθείσα θερμική ισορρο-
πία. Και οι δύο ενέργειες μπορούν να διεκπεραιωθούν από έναν υπάλληλο επιφορτι-
σμένο να παρακολουθεί και να επεμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Μπορούν όμως 
να αναληφθούν και από συστήματα αυτοματισμού. Ένα μηχανικό σύστημα επαναφοράς 
της πόρτας και ένα ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης της λειτουργίας της θέρμανσης ή του 
κλιματισμού σε σταθερή θερμοκρασία. 

Το παράδειγμα είναι πολύ επιτυχημένο. Υποδεικνύει ότι σε μια επιχείρηση, μεταξύ των 
πολλών εργασιών που θα πρέπει να οργανώνονται, είναι σημαντικό να υπάρχει οργά-
νωση και για θέματα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη ρύθμιση των 
συνθηκών ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρή-
σιμο όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να έχουν μια σχετική ενημέρωση και εκπαί-
δευση. Επιπρόσθετα, είναι σκόπιμο ορισμένοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε κρίσιμους 
για τα σχετικά θέματα χώρους της επιχείρησης (π.χ. υποδοχή), να επιφορτιστούν με 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες αντίδρασης σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν προβλή-
ματα που συνεπάγονται σπατάλη ενέργειας είτε/και υποβάθμιση της ποιότητας του εσω-
τερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και να έχουν εγκα-
τασταθεί από την αρχή τα κατάλληλα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων 
και τα συνακόλουθα συστήματα αυτοματισμού. Τα συγκεκριμένα συστήματα (ή τουλάχι-
στον τα πιο σημαντικά από αυτά) είναι καλύτερο να ενεργοποιούνται και να ρυθμίζονται 
από ειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και γενικά να μην είναι προ-
σβάσιμα σε αδαείς υπαλλήλους και τους πελάτες. 

Τα μέτρα θερμοπροστασίας αποτελούν ανταποδοτική επένδυση σε κάθε κτίριο. Στις επιχει-
ρήσεις ιδιαίτερα είναι προτιμότερο να δαπανώνται από την αρχή όσα χρήματα είναι απαραί-
τητα για τον σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή τους, έστω και σε βάρος άλλων δαπανών της 
συνολικής επένδυσης. Τα χρήματα αυτά οπωσδήποτε δεν πάνε χαμένα. Ακόμη, με δεδο-
μένο ότι γενικά ο χρόνος υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων, είναι σκόπιμο 
αυτά να ελέγχονται συστηματικά και όπου υπάρχουν αδυναμίες να διορθώνονται και να 
βελτιώνονται.
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β. Ηλιασμός

Ο ήλιος είναι ζωή. Παρόλα αυτά υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί 
να είναι ενοχλητικός. Η πρώτη είναι όταν κάνει πολύ ζέστη και η δεύτερη όταν θαμπώ-
νει την όραση. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους θέλουμε να εμποδίσουμε την ηλι-
ακή ακτινοβολία να προσπέσει επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες ενός κτιρίου ή να περά-
σει μέσα από τα ανοίγματα του κελύφους (κουφώματα) σε εσωτερικούς χώρους του. Και 
για να το επιτύχουμε αυτό εφαρμόζουμε μέτρα ηλιοπροστασίας. Η ηλιοπροστασία εφαρμό-
ζεται σε περιοχές με θερμά κλίματα, σε μικρά και μέσα γεωγραφικά πλάτη όπου καταγρά-
φονται υψηλές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν θα συναντήσουμε ηλιοπροστασία σε κτί-
ρια στη Σκανδιναβία, αλλά ούτε σε κτίρια σε υψηλό υψόμετρο, με πολύ χαμηλές θερμο-
κρασίες. Επίσης, έχει νόημα μόνο για τις όψεις των κτιρίων που δέχονται την άμεση ηλι-
ακή ακτινοβολία. 

Τα μέτρα ηλιοπροστασίας ενός κτιρίου ξεκινούν με τις επιλογές προσανατολισμού του. Θα 
αποφύγουμε τα μεγάλα ανοίγματα και τον προσανατολισμό προς τον ήλιο των όψεων στις 
οποίες χωροθετούνται χρήσεις που ενοχλούνται από αυτόν. Για παράδειγμα, σε ένα κτί-
ριο εργασίας είναι λογικό ότι οι όψεις που “βλέπουν” προς τον ήλιο μειονεκτούν λόγω του 
θαμπώματος και της υπερθέρμανσής τους από την ηλιακή ακτινοβολία. Κατά συνέπεια, δεν 
θα πρέπει να προτιμώνται για χωροθέτηση γραφείων που λειτουργούν κατά τις ώρες της 
μέγιστης ηλιακής ακτινοβολίας.

Τα μέτρα ηλιοπροστασίας σε ένα κτίριο περιλαμβάνουν σταθερά και κινητά σκίαστρα που 
εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει μέσα από τα ανοίγματα στους εσωτερικούς 
χώρους του κτιρίου (Εικόνα 19). Τα σταθερά σκίαστρα μπορεί να είναι οριζόντια (πρόβο-
λοι), με κλίση ή κατακόρυφα. Κατασκευάζονται από μπετόν, μέταλλο, ξύλο ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο δομικό υλικό και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής του κτι-
ρίου. Τα οριζόντια σκίαστρα προσφέρουν ηλιοπροστασία στο κατώτερο τμήμα της επιφά-
νειας από την οποία προεξέχουν, εφόσον ο ήλιος βρίσκεται ψηλά στον ορίζοντα. Τα κατα-
κόρυφα σκίαστρα προσφέρουν ηλιοπροστασία στο πλευρικό τμήμα της επιφάνειας από την 

Εικόνα 19. Περιστρεφόμενες 
περσίδες ηλιοπροστασίας. Οι 
συγκεκριμένες περσίδες έχουν 
επικάλυψη με φωτοβολταϊκά 
για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
(http://www.kawneer.
com/kawneer/green/en/
products/1600PowerShade_
info.asp)
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οποία προεξέχουν, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
αυτά, σε ένα κτίριο που βρίσκεται σε μέσο γεωγραφικό πλάτος του Β. ημισφαιρίου ενδεί-
κνυνται τα οριζόντια σκιάστρα για τα ανοίγματα που είναι προσανατολισμένα προς Νότο και 
τα κατακόρυφα για τα ανοίγματα προς Ανατολή και Δύση (προς τον Βορρά δεν χρειάζεται 
ηλιοπροστασία). Τα σταθερά σκίαστρα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης 
πριν από την κατασκευή του κτιρίου (μελέτη ηλιοπροστασίας), ώστε να προσφέρουν απο-
τελεσματική ηλιοπροστασία όπου και όταν χρειάζεται. Τα κινητά σκίαστρα αντιστοιχούν σε 
πετάσματα από ελαφρά υλικά (πανί, συνθετικές μεμβράνες, λεπτά μεταλλικά φύλλα) που 
στηρίζονται ή στερεώνονται επάνω στην κατασκευή και συνήθως ανοίγουν και κλείνουν, 
κατά βούληση, με κάποιον απλό μηχανισμό. Πρόκειται για τις γνωστές τέντες ηλιοπροστα-
σίας, ομπρέλες ηλιοπροστασίας κ.λπ. Στα κτίρια που χρειάζονται ηλιοπροστασία συνήθως 
συναντάμε και τους δύο τύπους μέτρων. Παρά ταύτα, είναι σαφώς προτιμότερα τα στα-
θερά σκίαστρα για τα οποία δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τη φροντίδα να τα ανοίγει και να 
τα κλείνει. Επίσης, σε αντίθεση με τα κινητά, δεν είναι ευάλωτα σε αντίξοες καιρικές επι-
δράσεις. Τα κινητά σκίαστρα χρησιμοποιούνται κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους, όπου 
οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα χειρίζονται όπως πρέπει. Τα μειονεκτήματα που 
έχουν λόγω περιορισμένου χρόνου ζωής και της ανάγκης αποθήκευσης ή προφύλαξης σε 
μακρές περιόδους μη χρησιμοποίησής τους (π.χ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα) αντισταθ-
μίζει το πλεονέκτημα της ευελιξίας στη χρησιμοποίησή τους. 

Στα μέτρα ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων στα κτίρια εντάσσονται τα φύλλα ασφαλείας 
(παντζούρια ή ρολά) και οι κουρτίνες. Επίσης, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι απορ-
ροφητικοί ή ανακλαστικοί υαλοπίνακες.  

Πολύ καλή ηλιοπροστασία προσφέρουν και τα φυτά (δέντρα, θάμνοι κ.λπ.) με το φύλλωμά 
τους. Ειδικά αν πρόκειται για φυλλοβόλα φυτά, έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα να επιτρέ-
πουν τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τον χειμώνα, όταν έχουν χάσει το φύλ-
λωμά τους. 

Στο κεφάλαιο του ηλιασμού εντάσσονται και μέτρα που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποί-
ηση της ηλιακής ακτινοβολίας για θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και για 
φυσικό φωτισμό. Ανάλογα μέτρα είναι πολύ χρήσιμα σε περιοχές με ψυχρά κλίματα, αλλά 
ακόμη και σε εύκρατα κλίματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα μέτρα αξιοποίησης της 
ηλιακής ακτινοβολίας κινούνται, όπως είναι φυσικό, σε λογική αντίθετη αυτών που στο-
χεύουν στον περιορισμό της. Ο προσανατολισμός των όψεων, το μέγεθος των ανοιγμά-
των, η χωροθέτηση των χρήσεων και δραστηριοτήτων είναι μερικά από τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στην ίδια 
κατηγορία ανήκουν και ορισμένα συστήματα που προσαρμόζονται στο κέλυφος των κτι-
ρίων και διευκολύνουν την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Πρόκειται ουσιαστικά 
για κατασκευές που είτε χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, υβριδικά συστήματα) είτε όχι (προσαρτημένα θερμοκήπια, τοιχοποιίες Trombe, 
θερμοσιφωνικά πετάσματα, ηλιακά αίθρια). Ανάλογα συστήματα, που κατατάσσονται στην 
κατηγορία του ενεργειακού ή περιβαλλοντικού ή βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι εξαι-
ρετικά αποδοτικά και αξίζει κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των κτιρίων, έστω και εκ των υστέρων. 
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γ. Φωτισμός

Σχετικό με τον ηλιασμό είναι και το κεφάλαιο του φωτισμού. Ο φωτισμός, είτε είναι φυσι-
κός είτε τεχνητός, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος 
στα κτίρια. Σε κάθε χώρο που διαμένουν ή εργάζονται άνθρωποι θα πρέπει να εισέρχε-
ται φυσικό φως. Επίσης, τα άτομα που βρίσκονται σε έναν χώρο είναι καλό να μπορούν να 
δουν και έξω, στο περιβάλλον. Το φυσικό φως και η οπτική επαφή με το εξωτερικό περι-
βάλλον επηρεάζουν τη ψυχολογία όσων βρίσκονται σε κλειστό χώρο. Περιορίζει το συναί-
σθημα του πανικού, το άγχος, τον αποπροσανατολισμό, την ανία, την ατονία και γενικά συμ-
βάλλει στη διατήρηση αισθήματος άνεσης και καλής υγείας. 

Οι συνθήκες φωτισμού αλλά και η θέα είναι δύο παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν 
ιδιαίτερα στα κτίρια εργασίας. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες, που αποτελούν τα 
βασικά εργαλεία για τη διαχείριση του φυσικού φωτισμού και της θέας, θα πρέπει να απο-
τελέσουν αντικείμενο ειδικής μελέτης ως προς τον προσανατολισμό, τις διαστάσεις, τα 
υλικά κατασκευής τους (μελέτη φωτισμού), ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές προ-
διαγραφές φωτισμού των χώρων και να καλύπτουν τις απαιτήσεις των εργαζόμενων και 
πελατών. Οι μελέτες αυτές είναι απαραίτητο να επεκτείνονται και στον τεχνητό φωτισμό που 
αναπόφευκτα θα πρέπει να υποκαθιστά ή/και να συμπληρώνει τον φυσικό σε όλους τους 
χώρους τους κτιρίου. 

Ο σωστός φωτισμός δεν είναι απαραίτητος μόνο για λόγους άνεσης. Είναι εξίσου σημα-
ντικός και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Ο ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός σε 
χώρους εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Ακόμη, μπορεί να προκαλέσει προ-
βλήματα υγείας όχι μόνο στα μάτια αλλά και στο υπόλοιπο σώμα, γιατί εξαναγκάζει τους 
εργαζόμενους να παίρνουν αφύσικες στάσεις κατά την εργασία. Από την άλλη όμως μεριά, 
ο υπερβολικά έντονος φωτισμός είναι επίσης δυσάρεστος εφόσον εμποδίζει την καλή 
όραση και συχνά αυξάνει και τη θερμοκρασία του χώρου. Εκτός από την ένταση του φωτός, 
σημασία στη δημιουργία ενός άνετου από πλευράς φωτισμού περιβάλλοντος έχει και η 
ποιότητά του. Βασικό κριτήριο ποιότητας του φωτός είναι το αν αυτό είναι φυσικό ή τεχνητό. 
Επιπλέον όμως έχουν σημασία παράγοντες όπως το χρώμα, η ομοιογένεια, η σταθερότητα, 
η θέση της πηγής οι οποίοι πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές μελέτες.  

δ. Υγροπροστασία

Η υγροπροστασία περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εμποδίζουν τα νερά από το 
περιβάλλον να εισχωρήσουν μέσα στα κτίρια. Αφορά τα νερά της βροχής, τα νερά που 
ρέουν ή λιμνάζουν στην επιφάνεια του εδάφους αλλά και τα υπόγεια νερά. Περιλαμβάνει 
επίσης μέτρα που στοχεύουν στον αποκλεισμό των διαρροών από τις εγκαταστάσεις του 
κτιρίου και την αποφυγή των συμπυκνώσεων των υδρατμών που υπάρχουν στην ατμό-
σφαιρα στην επιφάνεια ή στη μάζα των δομικών στοιχείων. Η υγροπροστασία είναι απαραί-
τητη στα κτίρια, εφόσον το νερό αποτελεί σοβαρό παράγοντα παθολογίας της κατασκευής 
και υποβάθμισης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Δεδομένων των πολλών πηγών υγρασίας που υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων 
όσο και στο περιβάλλον, τα μέτρα αντιμετώπισής της είναι πολυποίκιλα. 
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Οι κεκλιμένες στέγες είναι πολύ αποτελεσματικές στην απομάκρυνση των νερών της βρο-
χής, αλλά και του χιονιού, από το κτίριο. Στα δώματα, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο 
στέγασης, το νερό της βροχής οδηγείται προς τα στόμια των υδρορροών με διαμόρφωση 
κλίσεων στην επιφάνειά τους. Τα δώματα δεν βοηθούν στην απομάκρυνση του χιονιού και 
για τον λόγο αυτό δεν ενδείκνυνται σε περιοχές όπου σημειώνονται αυξημένες χιονοπτώ-
σεις. Τόσο οι κεκλιμένες στέγες όσο και τα δώματα φέρουν, επιπλέον, στην κατασκευή τους 
υγρομονωτικές (ή στεγανωτικές) στρώσεις (π.χ. πισσόχαρτα) που εμποδίζουν το νερό να 
τα διαπεράσει (Εικόνα 20). 

Οι οριζόντιοι πρόβολοι προσφέρουν προστασία από τη βροχή στα κατώτερα τμήματα της 
όψης στην οποία προεξέχουν και στη βάση του κτιρίου.

Τα μέτρα προστασίας των κατώτερων της στάθμης του εδάφους τμημάτων του κτιρίου από 
τα υπόγεια νερά περιλαμβάνουν περιμετρικό αποστραγγιστικό φρεάτιο και υγρομονωτικές 
στρώσεις. 

Για την αποφυγή των διαρροών από τις εγκαταστάσεις μέσα στο κτίριο (ύδρευση, απο-
χέτευση, θέρμανση κ.λπ.) είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται υλικά καλής ποιότητας 
(σωλήνες κ.λπ.) και η εφαρμογή τους να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με τους σχετι-
κούς κανόνες της οικοδομικής.

Για την παρεμπόδιση της συγκέντρωσης της υγρασίας στην επιφάνεια ή στη μάζα των δομι-
κών στοιχείων εφαρμόζονται, συνήθως σε συνδυασμό με τις θερμομονωτικές στρώσεις, 
φράγματα υδρατμών, δηλαδή, λεπτές στρώσεις υλικών αδιαπέραστων από τους υδρα-
τμούς. 

Η υγρασία στα κτίρια δρα ύπουλα. Συχνά καθυστερεί να γίνει αντιληπτή και συχνά επίσης 
δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί η προέλευσή της. Πάντως, όταν εμφανίζεται, κατά κανόνα 
προκαλεί σημαντικές ζημιές στα δομικά στοιχεία. Επιπλέον, συνεπάγεται αντιαισθητικά 
σημάδια στις επιφάνειές τους καθώς και προβλήματα ποιότητας του εσωτερικού αέρα 

Εικόνα 20. Εφαρμογή 
στεγανωτικών στρώσεων σε 
ταράτσα.
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λόγω των δυσάρεστων οσμών από τη μούχλα και άλλα οργανικά παράγωγα που συνή-
θως τη συνοδεύουν.  

Η υγροπροστασία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης σε κάθε κτίριο. Τα 
μέτρα υγροπροστασίας, κυρίως αυτά που σχετίζονται με την εφαρμογή υγρομονωτικών 
στρώσεων και φραγμάτων υδρατμών, είναι σχετικά μικρής διάρκειας ζωής και η επιδι-
όρθωσή τους αρκετά δαπανηρή. Είναι συνεπώς σκόπιμο η εφαρμογή τους να γίνεται με 
επιμέλεια, από ειδικευμένους τεχνίτες, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κακο-
τεχνίες (π.χ. ασυνέχειες στις μονωτικές στρώσεις). Επίσης, θα πρέ πει να ελέγχονται κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται τα προβλή-
ματα από την τυχόν αστοχία τους. Στα επαγγελματικά κτίρια ιδι αί τερα έχει μεγάλη σημα-
σία η σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων υγρο-
προστασίας λόγω των σοβαρών προβλημάτων που συνεπάγεται η αστοχία τους. Ιδιαίτερα 
θα πρέπει να προσεχθούν στην εφαρμογή τους και να ελέγχονται τακτικά για πιθανές διαρ-
ροές οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το νερό. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δημι-
ουργούν σε κάποιες επιχειρήσεις πολύ πυκνά δίκτυα (ύδρευση, ζεστό νερό, αποχέτευση, 
πυρόσβεση) και οι πιθανότητες προβλημάτων είναι αυξημένες.  

ε. Ανεμοπροστασία

Όσο αυξάνει η ταχύτητα του ανέμου τόσο μεγαλύτερες είναι οι ενοχλήσεις και, ακόμη, οι 
ζημιές που προκαλούνται. Ειδικότερα, στα κτίρια, οι αρνητικές επιδράσεις του ανέμου μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες.

  Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι οικοδομικές ζημίες. Παρόμοιες ζημίες στα 
δομικά στοιχεία συμβατικών κατασκευών σημειώνονται πάνω από τους 8 βαθμούς 
της κλίμακας Beaufort. Προκειμένου όμως για πρόχειρες κατασκευές (π.χ. πέργο-
λες, υπόστεγα, αποθήκες) καθώς και για κατασκευές και στοιχεία εξοπλισμού και 
διακόσμησης των κτιρίων (π.χ. τέντες, γλάστρες, φωτιστικά, κεραίες τηλεόρασης) οι 
αντίστοιχες ζημίες ξεκινούν από μικρότερες ταχύτητες. 

  Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται επιδράσεις σε ανοικτούς χώρους και το άμεσο 
περιβάλλον του κτιρίου (αίθρια, εξώστες, προαύλια κ.λπ.) που προκαλούν δυσφο-
ρία των ενοίκων. Οι αρνητικές αυτές επιδράσεις του ανέμου περιλαμβάνουν:

  παράσυρση και ανατάραξη αντικειμένων και σκευών (π.χ. τραπεζομάντιλα, σερ-
βίτσια, σταχτοδοχεία, ανθοδοχεία, χαρτιά, βιβλία κ.λπ.), 

 ανατάραξη μαλλιών και ρούχων,

 παράσυρση και μεταφορά αέριων ρύπων, σκόνης και διάφορων σκουπιδιών, 

 σφύριγμα και θορύβους από παρασυρόμενα αντικείμενα, 

 αίσθημα ψύξης, λόγω επιτάχυνσης της εξάτμισης του ιδρώτα από το σώμα,

 αύξηση των απωλειών θερμότητας από το κέλυφος του κτιρίου.
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  Τέλος, στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου ο άνεμος ευνοεί ή 
ενισχύει ζημίες ή καταστροφές που προκαλούν στα κτίρια άλλα αντίξοα φυσικά φαι-
νόμενα. Τέτοια φαινόμενα είναι η πυρκαγιά, της οποίας τη διάδοση ευνοεί ο άνεμος 
και ο υετός (βροχή, χιόνι, χαλάζι) όπου επίσης, λόγω του ανέμου, συχνά επιδεινώ-
νονται οι βλαβερές του συνέπειες.

Τα μέτρα ανεμοπροστασίας των κτιρίων μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: 

  Στην πρώτη ομάδα υπάγονται οι ανεμοφράκτες, δηλαδή εμπόδια στη ροή του ανέ-
μου που στοχεύουν στην ελάττωση της ταχύτητας ή/και την εκτροπή του. 

  Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης των ευαίσθητων σημείων 
και περιοχών της κατασκευής (στέγες, κουφώματα και φύλλα προστασίας, επενδύ-
σεις όψεων, πρόβολοι, στηθαία, καμινάδες διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ.).

Ένα επαγγελματικό κτίριο έχει ανάγκη μέτρων ανεμοπροστασίας αν οι συνθήκες της περι-
οχής στην οποία βρίσκεται ευνοούν τη συχνή έκθεσή του σε ισχυρά ρεύματα αέρα. Παρό-
μοιες συνθήκες απαντώνται συνηθέστερα σε κτίρια στην ύπαιθρο, σε θέσεις που δεν είναι 
προφυλαγμένες από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια. Πέρα όμως από τις περιπτώσεις αυτές, 
είναι σκόπιμο σε κάθε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους 
να προβλέπονται μέτρα προφύλαξής τους από ξαφνικούς, ισχυρούς ανέμους. Αυτό μπο-
ρεί να επιτευχθεί με κατάλληλα χωροθετημένους μόνιμους ή κινητούς ανεμοφράκτες από 
ασφαλή υλικά. Οι ανεμοφράκτες καλό θα είναι να είναι μερικώς αεροπερατοί (οι συμπαγείς 
ανεμοφράκτες είναι γενικά ακατάλληλοι γιατί προκαλούν έντονο στροβιλισμό του αέρα). 
Πολύ αποτελεσματικοί είναι οι ανεμοφράκτες από φυτά, (δένδρα ή θάμνους).  

στ. Αερισμός

Ο αερισμός, δηλαδή η εναλλαγή του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων, αποτελεί κρίσιμη 
παράμετρο ποιότητας του εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Ο αερισμός απομακρύνει τους 
αέριους ρύπους και τροφοδοτεί τους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων με καθαρό αέρα 
και οξυγόνο. Χωρίς αερισμό τα κτίρια θα ήταν αβίωτα. Οι ανάγκες των χώρων σε αερισμό 
προκύπτουν ως συνάρτηση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους 
και των δραστηριοτήτων που αυτοί εκτελούν (Πίνακας 6). Σχετικά, έχει υπολογιστεί ότι για 
να καλυφθούν οι ανάγκες αναπνοής ενός ατόμου σε ανάπαυση χρειάζονται περίπου 12 m3 
καθαρού αέρα την ώρα. Οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες αν το άτομο εκτελεί κάποια εργα-
σία. Σε κτίρια κατοικίας έχει επικρατήσει ως ασφαλές όριο αερισμού η τιμή της μιας αλλα-
γής του αέρα ανά ώρα (δηλαδή, ο όγκος καθαρού αέρα που εισέρχεται από το περιβάλλον 
σε μία ώρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον συνολικό όγκο του χώρου). Σημα-
ντικά υψηλότερες είναι οι απαιτήσεις σε καθαρό αέρα σε χώρους όπου συναθροίζονται 
πολλά άτομα (π.χ. αίθουσες κινηματογράφου) ή λαμβάνουν χώρα ρυπογόνες δραστηριό-
τητες (π.χ. κουζίνες εστιατορίων, τουαλέτες κ.λπ.). Ενδεικτικά, οι απαίτησες αερισμού σε 
χώρους εργασίας, όπου οι συνθήκες ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος είναι πολύ κρί-
σιμες, σύμφωνα με σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε διάφορες χώρες, ξεπερνούν 
και τις 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα. Πάντως, είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι εξίσου 
σημαντική με την ποσότητα αερισμού είναι και η ποιότητά της, όπως αυτή καθορίζεται από 
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το μοντέλο ανάμιξης των εναλλασσόμενων αέριων μαζών. Το μοντέλο ανάμιξης, που αντα-
νακλά και τον βαθμό ανάμιξης των εναλλασσόμενων αέριων μαζών, βασικά διαμορφώνε-
ται από τη γεωμετρία του αεριζόμενου χώρου και από το πλήθος, τη θέση και το μέγεθος 
των ανοιγμάτων στο κέλυφός του. Επίσης, αξίζει να συμπληρώσουμε ότι ο αερισμός ενός 
χώρου, εκτός από τα προφανή ανοίγματα στο κέλυφος όπως παράθυρα, μπαλκονόπορτες, 
οπές αερισμού, αεραγωγοί, συμβαίνει και μέσα από πλήθος μικρών και συχνά ανυποψία-
στων ανοιγμάτων (ρωγμές) που υπάρχουν σε αυτό λόγω κακής ποιότητας υλικών, κακοτε-
χνιών, κακής προσαρμογής δομικών στοιχείων κ.λπ. Μάλιστα, σε συμβατικά κτίρια, η συνι-
στώσα αερισμού που λαμβάνει χώρα μέσα από τέτοια ανοίγματα, συχνά αρκεί να υπερκα-
λύψει τις ανάγκες αερισμού των εσωτερικών τους χώρων. 

Πίνακας 6: Απαιτήσεις αερισμού ως συνάρτηση της πυκνότητας των ατόμων σε ένα χώρο.

Χώρος ανά άτομο Παροχή αέρα ανά άτομο Αλλαγές του αέρα ανά ώρα

3 m3 17 litres/s 20

6 11 6,5

9 8 3,2

12 6 1,8

Τα συστήματα αερισμού των κτιρίων διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: (α) φυσικού 
αερισμού, (β) μηχανικού αερισμού και (γ) μικτά. Στα συστήματα φυσικού αερισμού η εναλ-
λαγή του αέρα γίνεται μέσα από ανοίγματα στο κέλυφος του κτιρίου υπό την επίδραση δια-
φορών πίεσης που προκαλούν φυσικά αίτια, δηλαδή, ο άνεμος και η διαφορά εσωτερικής 
εξωτερικής θερμοκρασίας. Στα μηχανικά συστήματα η εναλλαγή γίνεται μέσω αεραγωγών 
όπου ο αέρας κυκλοφορεί με μηχανικά μέσα (ανεμιστήρες). Σε όλα τα συστήματα αερισμού 
υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνδέονται με την άνεση και την υγεία 
των ενοίκων (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βασικών συστημάτων αερισμού.

Συστήματα Φυσικού Αερισμού

Πλεονεκτήματα:

  Δεν προϋποθέτουν κατανάλωση 
ενέργειας.

 Είναι απλά στη λειτουργία τους.
 Δεν χρειάζονται συντήρηση. 
  Υπό προϋποθέσεις, επιτρέπουν 

φυσικό δροσισμό. 

Μειονεκτήματα:

  Η λειτουργία και η απόδοσή τους καθορίζεται από 
την ισχύ και τα εν γένει χαρακτηριστικά των μηχανι-
σμών ελέγχου (πίεση ανέμου και διαφορά εσωτερι-
κής-εξωτερικής θερμοκρασίας).

  Δεν προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής επιθυ-
μητών μοντέλων ανάμιξης των εναλλασσόμενων 
αέριων μαζών. 

  Ακόμη και με ευνοϊκές συνθήκες, δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν σε ειδικές απαιτήσεις αερισμού 
χώρων (π.χ. μεγάλες αίθουσες, χώροι στον πυρήνα 
μεγάλων κτιρίων).

  Δεν επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων ελέγχου της 
εξωτερικής ρύπανσης. 

Συστήματα Μηχανικού Αερισμού

Πλεονεκτήματα:

  Γενικά, επιτρέπουν την ικανοποί-
ηση ειδικών απαιτήσεων αερισμού 
χώρων και κτιρίων.

  Επιτρέπουν τη ρύθμιση της απόδο-
σής τους. 

  Υπό προϋποθέσεις επιτρέπουν την 
εφαρμογή επιθυμητού μοντέλου 
ανάμιξης των εναλλασσόμενων 
αέριων μαζών. 

  Επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων 
ελέγ χου της ρύπανσης (φίλτρα).

  Συνεργάζονται με άλλα Η/Μ συστή-
ματα (π.χ. κλιματισμού, ελέγχου 
υγρασίας).

  Περιορίζουν την εμφάνιση υγρα-
σίας στα δομικά στοιχεία.

Μειονεκτήματα:

  Προϋποθέτουν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  Έχουν αυξημένο κόστος εγκατάστασης.
  Έχουν ανάγκη συντήρησης.
  Συχνά δεν είναι εύκολη και προσιτή σε κάθε ένοικο η 

ρύθμιση της λειτουργίας και απόδοσής τους.
  Στους χώρους όπου συνήθως χρησιμοποιούνται, 

πιθανή διακοπή της λειτουργίας τους (π.χ. λόγω βλά-
βης) συνεπάγεται ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες δια-
βίωσης.

  Σε διάφορα εξαρτήματά τους μερικές φορές ανα-
πτύσσονται επιβλαβείς μικροοργανισμοί.

  Δημιουργούν θόρυβο.
  Συχνά δημιουργούν ενοχλητικά ρεύματα αέρα μέσα 

στο κτίριο.

Στα επαγγελματικά κτίρια, η κρισιμότητα των συνθηκών αερισμού είναι αυτονόητη. Όλοι 
οι χώροι που προορίζονται τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες θα πρέπει να 
αερίζονται ικανοποιητικά, παρά τις αυξημένες ενεργειακές απώλειες λόγω αερισμού που 
αυτό συνεπάγεται. Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η επιλογή του κατάλληλου 
συστήματος αερισμού (φυσικού ή μηχανικού). Σχετικά, παρόλο που ισχύουν όλα τα κριτή-
ρια που προκύπτουν από τις επισημάνσεις του παραπάνω πίνακα, οι κατά κανόνα αυξη-
μένες και ειδικές απαιτήσεις των επαγγελματικών κτιρίων υποδεικνύουν γενικά την εγκα-
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τάσταση σε αυτά συστημάτων μηχανικού αερισμού. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις που στε-
γάζονται σε μεγάλα κτίρια (π.χ. βιομηχανικά κτίρια), όπου τα ανοίγματα στο κέλυφος αδυ-
νατούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες αερισμού των εσωτερικών τους χώρων, 
είναι προτιμότερο να εγκατασταθούν εξαρχής συστήματα μηχανικού αερισμού. Σύστημα 
φυσικού αερισμού θα ταίριαζε σε ένα μικρό κτίριο σε περιοχή όπου οι κλιματικές και εν 
γένει περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν δεν εισάγουν περιορισμούς στη χρήση 
των ανοιγμάτων στο κέλυφός του. Ακόμη όμως και σε ένα τέτοιο κτίριο, είναι πολύ πιθανό 
ότι σε κάποιους χώρους του θα χρειάζεται, έστω και υποβοηθητικά, μηχανικός αερισμός 
(π.χ. τουαλέτες, αποθήκες κ.λπ.). Πάντως, και σε κτίρια υποστηριζόμενα από μηχανικό 
σύστημα αερισμού είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα φυσικού αερισμού όσων 
το δυνατόν περισσότερων χώρων του. Δηλαδή να λειτουργεί ένα μικτό σύστημα αερισμού. 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκή σε πλήθος και διαστάσεις ανοίγ-
ματα στο κέλυφός του. Προκειμένου για παράθυρα, σημασία έχει και ο τύπος τους (ανακλι-
νόμενο, περιστρεφόμενο, συρόμενο κ.λπ.) εφόσον κάθε ένας από αυτούς συνεπάγεται δια-
φορετικό τρόπο κυκλοφορίας του αέρα. Ακόμη, σε κτίρια σε θερμά κλίματα είναι σκόπιμο 
να επιδιώκεται μέσω της κατανομής των ανοιγμάτων και ο φυσικός δροσισμός των εσω-
τερικών χώρων. Αυτό επιτυγχάνεται με ανοίγματα σε αντίθετες πλευρές των χώρων μέσω 
των οποίων δημιουργούνται διαμπερή ρεύματα του αέρα που προκαλούν το αίσθημα της 
ψύξης σε όσους τα αισθάνονται. 

ζ. Ποιότητα εσωτερικού αέρα

Η περιεκτικότητα του αέρα μέσα στα κτίρια σε αέριους ρύπους, αποτελεί βασικό κριτή-
ριο ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. Ειδικά στα κτίρια που φιλοξενούν παραγωγικές 
δραστηριότητες αποκτά μεγαλύτερη σημασία γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πρό-
σθετοι, σημαντικοί λόγοι που θα μπορούσαν να δικαιολογούν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
και μεγαλύτερη ποικιλία αλλά και τοξικότητα ρύπων.

Η υποβαθμισμένη ποιότητα του αέρα στα κτίρια μιας επιχείρησης, στο μέτρο που απειλεί 
την υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών, αποτελεί σημαντικό πρό-
βλημα1. Ακόμη, όμως, είναι πιθανό ότι συνεπάγεται: 

   Υποβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας. 
  Ελάττωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων εξαιτίας δυσφορίας, αδιαθε-

σίας ή απουσίας για λόγους ασθένειας.
   Ελάττωση της προσοχής των εργαζομένων. Αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.
   Επιτάχυνση της φθοράς και μείωση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού.
   Όξυνση των σχέσεων της διεύθυνσης της επιχείρησης με τους εργαζόμενους.
  Κακή φήμη για την επιχείρηση.

Αντίθετα, η καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα συνεισφέρει στους στόχους της επιχείρησης 
εφόσον βοηθάει το προσωπικό να αποδώσει καλύτερα στην εργασία του και τους πελάτες 

1.  Οι επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα στην υγεία εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου.
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και επισκέπτες να αισθάνονται πιο άνετα. Με την έννοια αυτή, η διατήρηση καλής ποιότητας 
εσωτερικού αέρα στις επιχειρήσεις δεν είναι ένα παρεμπίπτον περιβαλλοντικό θέμα, αλλά 
συνιστά, όπως και κάθε άλλη δράση βελτίωσης των συνθηκών του εσωτερικού τους περι-
βάλλοντος, επένδυση για το μέλλον της επιχείρησης.

η. Ηχοπροστασία

Τα επαγγελματικά κτίρια συχνά υποφέρουν από θορύβους. Οι θόρυβοι που επηρεάζουν το 
εσωτερικό περιβάλλον στα κτίρια είναι δύο κατηγοριών: Εξωτερικοί και εσωτερικοί.

    Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει θορύβους από το περιβάλλον. Πρόκειται για θορύ-
βους από συγκοινωνίες, παραγωγικές δραστηριότητες, υπαίθριες εργασίες, οχλοβοή 
κ.λπ. Τα ηχητικά κύματα που μεταφέρουν αυτούς τους θορύβους διαπερνούν το κέλυ-
φος των κτιρίων και γίνονται αντιληπτά στο εσωτερικό τους. Πρώτο βήμα αντιμετώπι-
σης των θορύβων από το περιβάλλον, είναι η σωστή χωροθέτηση του κτιρίου, ο προ-
σανατολισμός των όψεών του και η χωροθέτηση των χρήσεων στο εσωτερικό του. Επι-
πλέον, μπορούν να εφαρμοστούν και λύσεις που εμποδίζουν τη διάδοση των ηχητικών 
κυμάτων (φράγματα θορύβου ή ηχοπετάσματα). Λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο ως 
ασπίδα στα ηχητικά κύματα δημιουργώντας μια ακουστική σκιά στο υπό προστασία κτί-
ριο (Εικόνα 21). Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά αναχώματα, άλλα κτί-
ρια, ενδεχόμενα δευτερεύοντα (π.χ. αποθήκες), ή δέντρα. Ακόμη, μπορεί να περιορι-
στεί η ένταση του προσπίπτοντος κύματος με την εφαρμογή ηχομονωτικών στρώσεων 
στην εκτεθειμένη πλευρά του κτιρίου. Προϋπόθεση για τα μέτρα αυτά είναι να είναι εντο-
πισμένες οι πηγές του εξωτερικού θορύβου (π.χ. κεντρική οδική αρτηρία, εργοστάσιο 
κ.λπ.). Μεγάλη σημασία στη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου έχουν τα εξωτερικά 
κουφώματα. Σε περιβάλλον με πολλούς θορύβους είναι σκόπιμο, πέραν των άλλων 
μέτρων, να επιλέγονται ηχομονωτικά κουφώματα και να τοποθετούνται σύμφωνα με 
τους σχετικούς οικοδομικούς κανόνες.

    Οι ήχοι που παράγονται μέσα στο κτίριο διακρίνονται σε αερόφερτους και κτυπογε-
νείς, ανάλογα με το μέσον στο οποίο κυρίως διαδίδονται τα ηχητικά κύματα. Οι αερόφε-

Εικόνα 21. Φράγμα θορύβου 
διαφανές στο ανώτερο τμήμα του.
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τροι ήχοι διαδίδονται μέσω του αέρα ενώ οι κτυπογενείς παράγονται από κτυπήματα σε 
δομικά υλικά και διαδίδονται μέσω της μάζας τους. Σε ένα επαγγελματικό κτίριο συνή-
θεις πηγές αερόφερτων ήχων είναι τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις (π.χ. ασανσέρ, κλι-
ματιστικά, αποχετεύσεις κ.λπ.), οι διάφορες εργασίες (π.χ. ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές 
γραφείου), οι ομιλίες κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κτυπογενών ήχων είναι αυτοί που 
παράγονται από το βάδισμα. Οι ήχοι αυτοί, διαδιδόμενοι μέσω των δαπέδων, συνήθως 
ενοχλούν τους ενοίκους των κάτω ορόφων.  

Η αντιμετώπιση των θορύβων που παράγονται μέσα στο κτίριο επιδιώκεται σε δύο κατευ-
θύνσεις: Με την εφαρμογή ηχομονωτικών υλικών και με τον έλεγχο του θορύβου στην 
πηγή του. 

  Η εφαρμογή ηχομονωτικών υλικών στοχεύει στη μείωση της έντασης του ήχου 
που μεταδίδεται από τον έναν χώρο στον άλλο μέσα από τα ενδιάμεσα τοιχώματα, 
τα δάπεδα ή τις οροφές. 

  Ο έλεγχος του θορύβου στην πηγή επιτυγχάνεται με τη χρήση αθόρυβων συσκευών 
και μηχανημάτων, με τη σωστή κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, με 
την απομόνωση των κραδασμών των μηχανημάτων ή με τη χρήση ηχοαπορροφη-
τικών παρεμβλημάτων. 

Αντικείμενο της ηχοπροστασίας, πέρα από την αποτροπή των θορύβων, είναι και η βελτί-
ωση της ακουστικής των εσωτερικών χώρων. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται κυρίως με 
δυο τρόπους: 

  Με ελάττωση της έντασης του θορύβου, όταν πρόκειται για χώρους εργασίας ή 
διακίνησης κοινού, οπότε είναι απαραίτητη η απορρόφηση των ανεπιθύμη των ήχων 
που προκαλούν οι γραφομηχανές, οι ομιλίες, ή κάθε είδους θόρυβοι, που προέρ-
χονται από διάφορες ηχητικές πηγές που βρίσκονται μέσα στους χώρους αυτούς. 
Με την επικάλυψη των επιφανειών ενός τέτοιου χώρου με κατάλληλα ηχοαπορρο-
φητικά υλικά επιτυγχάνεται η μείωση της στάθμης του θορύβου και η εξάλειψη της 
αντήχησης.

  Με ακουστική διόρθωση, όταν πρόκειται για αίθουσες θεάτρων, συναυλιών, διδα-
σκαλίας κ.λπ., στις οποίες ο ήχος είναι απαραίτητο να φτάνει στον ακροατή με τη 
μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. Με κατάλληλα ηχοαπορροφητικά ή ηχοαντανακλα-
στικά υλικά ελέγχεται το ποσοστό αντανάκλασης του ήχου, η διάρκεια αντήχησης 
ή η συνήχηση, ανάλογα με τη χρήση της αίθουσας. Προϋπόθεση αποτελεσματικής 
ακουστικής διόρθωσης ενός χώρου είναι η γεωμετρία του - ο όγκος του, το σχήμα 
του και οι κλίσεις των επιφανειών του - να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζονται οι 
βασικές προϋποθέσεις καλής ακου στικής. 

Τα υλικά ηχοπροστασίας είναι απαραίτητα αν τα στοιχεία της κατασκευής δεν είναι σε θέση, 
με τη μάζα τους ή τη σύστασή τους, να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, ηχοδια- 
περατότητας και ηχοαπορρόφησης. Ένας χοντρός τοίχος, για παράδειγμα, συνήθως δεν 
έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας, ενώ ένα ελαφρό διαχωριστικό πρέπει να ενισχυθεί με 
το κατάλληλο ηχομονωτικό υλικό για να φτάσει τις αποδεκτές τιμές ηχομονωτικής ικανό-
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τητας. Υλικά που εξασφαλίζουν ηχοαπορρόφηση ή ηχομόνωση είναι το υαλόμαλλο, ο φελ-
λός σε πλάκες ή τρίμματα, τα υφάσματα, οι πλάκες από ξυλόμαλλο, διάφορα είδη ειδι-
κών ακουστικών πλακών κ.λπ. Μεγάλη ηχομονωτική αξία έχει και ο αέρας σε στρώματα 
πάχους 5 ως 14 εκ. Επίσης, τα ελαστικά δάπεδα εκτός από το ότι παρουσιάζουν μεγάλη 
ηχοαπορροφητική ικανότητα εξαλείφουν και τους θορύβους που προέρχονται από κρού-
σεις, όπως αυτές των βημάτων. Συχνά παρατηρείται σύγχυση ως προς την ερμηνεία των 
όρων «Ηχομόνωση» και «Ηχοαπορρόφηση» που ως φαινόμενα είναι τελείως διαφορετικά. 
Πρέπει λοιπόν να δίνεται μεγάλη σημασία στην εκλογή των υλικών. Ένα υλικό με μεγάλη 
ηχοαπορ ροφητική ικανότητα, που μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη χρήση του για ακου-
στική διόρθωση σε χώρους γραφείων, μπορεί να έχει πολύ μικρή ηχομονωτική αξία σε ότι 
αφορά την αντιμετώπιση των θορύβων. Επειδή τα περισσότερα ηχομονωτικά υλικά είναι 
ταυτόχρονα και θερμομονωτικά, επιδιώκεται ώστε κατά την κατασκευή μιας θερμομόνω-
σης το ίδιο υλικό να εξυπηρετεί και την ηχομόνωση, για να περιορίζεται το κόστος. Πάντως, 
η εφαρμογή των μέτρων ηχοπροστασίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από ειδικευ-
μένους τεχνίτες. Όπως ισχύει για όλα τα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων, τα σφάλματα στην εφαρμογή τους ουσιαστικά τα ακυ-
ρώνουν. 

Για κάθε χώρο υπάρχουν προδιαγραφές ακουστικών συνθηκών. Επίσης, για όλα τα δομικά 
υλικά και στοιχεία υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές ηχοπερατότητας και ηχοαπορρόφησης. 
Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού δομικών υλικών και στοιχείων ώστε να επιτυγ-
χάνονται οι κατάλληλες συνθήκες ακουστικού περιβάλλοντος σε κάθε χώρο αποτελεί αντι-
κείμενο ειδικής μελέτης (μελέτη ηχοπροστασίας) που είναι σκόπιμο να γίνεται σε κτίρια και 
χώρους όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος. 
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2.2  Συνθήκες υγεινής στους χώρους εργασίας

2.2.1 Η εσωτερική ρύπανση ως παράγων υγιεινής στους χώρους εργασίας

Βασικό κριτήριο ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν οι συνθήκες υγιει-
νής. Σε έναν χώρο, θα μπορούσαν να γίνουν συμβιβασμοί στην άνεση. Προκειμένου όμως 
για συνθήκες που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία όσων τον χρησιμοποιούν (εργαζό-
μενοι, επισκέπτες), κανένας συμβιβασμός δεν είναι επιτρεπτός.  

Μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν τις συνθήκες υγιεινής, η ποιότητα του αέρα 
έχει πρωταρχική σημασία. Από μετρήσεις στο εξωτερικό υπολογίστηκε ότι το εσωτερικό 
περιβάλλον μπορεί να είναι 2 - 5 φορές, και ενίοτε μέχρι 100 φορές, πιο φορτισμένο σε 
αέριους ρύπους από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Σε αυτό συντελούν οι περισσότεροι από 300 
οργανικοί και ανόργανοι αέριοι ρύποι που έχουν εντοπιστεί και μετρηθεί σε κλειστούς 
χώρους σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλάσιες από 
αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος (Πίνακας 8). Επίσης, έχουν καταγραφεί μια σειρά από 
ασθένειες που συνδέονται με τη χρήση των κτιρίων και σε μεγάλο βαθμό αποδίδονται στην 
κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα 2

Πίνακας 8: Συνήθεις αέριοι ρύποι στο εσωτερικό των κτιρίων.*

Πηγές Τύπος ρύπων

Δομικά Υλικά
Τσιμέντο, Τούβλα, πέτρες, Μοριοσανίδες, Γυψο-
σανίδες, Μονωτικά Υλικά, Κόλλες, Χρώματα

Ραδόνιο, Φορμαλδεΰδη, Θειικά άλατα, Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις (VOCs), Υδράργυρος, Αμί-
αντος

Εξοπλισμός
Καύσεις σε συσκευές μαγειρικής και θέρμαν-
σης
Επίπλωση
Νερό ύδρευσης, φυσικό αέριο

CO, SO2, NOx, Καπνός, VOCs, Οσμές Ραδόνιο, 
(Υδρατμοί)

Βιολογικές
Μεταβολισμός CO2, Αμμωνία (NH3), VOCs, Οσμές, (Υδρατμοί)

Δραστηριότητες Ενοίκων
Κάπνισμα, Αεροζόλ, Οικιακές εργασίες CO, NOx, HCN, VOCs, Οσμές, Φθοράνθρακες, 

Βινυλοχλωρίδιο, CxHy, NH3, (Υδρατμοί)

* Οι επιπτώσεις των σημαντικότερων αέριων ρύπων παρουσιάζονται ξεχωριστά, σε ένθετο κείμενο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 με 60 χρόνων η έκθεση σε αέριους ρύπους στο εσω-
τερικό των κτιρίων έχει αυξηθεί εξαιτίας παραγόντων, όπως:

2.   Για τα ενοχλήματα και τις παθήσεις που οφείλονται σε κακή ποιότητα του αέρα μέσα στα κτίρια γίνεται εκτενέ-.   Για τα ενοχλήματα και τις παθήσεις που οφείλονται σε κακή ποιότητα του αέρα μέσα στα κτίρια γίνεται εκτενέ-
στερη περιγραφή σε επόμενο κεφάλαιο.
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  Η κατασκευή κτιρίων με λιγότερο αεροπερατό κέλυφος για μειωμένο αερισμό και 
λιγότερες απώλειες ενέργειας.

 Η χρήση συνθετικών δομικών υλικών και υλικών εξοπλισμού και επίπλωσης.
  Η χρήση χημικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας, εντομοκτόνων και απορρυ-

παντικών.

Στους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και η τάση να καθυστερεί η συντήρηση 
των κτιρίων και των συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαβίωση σε αυτά, για λόγους οικο-
νομίας.

Ραδόνιο 

Το Ραδόνιο είναι ένα αδρανές αέριο που απαντάται, έστω και σε μικρές συγκεντρώ-
σεις, σε όλους τους κλειστούς χώρους. Είναι άοσμο και αόρατο και παρουσιάζει μικρή 
διαλυτότητα στο νερό. Η δυσκολία του να αντιδρά στη δημιουργία χημικών ενώσεων 
το κάνει δύσκολο στην ανίχνευσή του. Το Ραδόνιο απαντάται μέσα στα κτίρια κυρίως 
με τη μορφή του ισοτόπου 222Rn, που αποτελεί βήμα της ραδιενεργού αλυσίδας του 
Ουρανίου, με χρόνο ημιζωής τις 3.28 ημέρες. Τόσο το 222Rn όσο και πολλά από τα 
θυγατρικά του στοιχεία είναι α-ραδιενεργά. Το Ραδόνιο και τα προϊόντα της διάσπασής 
του, εισπνεόμενα σε μεγάλες συγκεντρώσεις και για μακρές περιόδους, είναι επικίν-
δυνα για την πρόκληση καρκίνου των πνευμόνων. 

Σημαντική πηγή Ραδονίου μέσα στα κτίρια είναι το νερό για όλες τις χρήσεις. Όταν το 
νερό πριν εισέλθει στο δίκτυο ύδρευσης διέρχεται από πετρώματα με Ουράνιο, τότε 
απορροφά και μεταφέρει ποσότητα Ραδονίου. Η κατανάλωση του νερού είναι λιγό-
τερο βλαβερή από την εισπνοή του Ραδονίου που ελευθερώνεται όταν αυτό αποθη-
κεύεται ή αντλείται επί τόπου. Μία άλλη πηγή Ραδονίου μέσα στα κτίρια είναι το έδα-
φος κάτω από τα θεμέλια, εφόσον σε αυτό σημειώνονται αυξημένες συγκεντρώσεις 
Ουρανίου. Το Ραδόνιο διεισδύει στους εσωτερικούς χώρους μέσα από ανοίγματα στο 
δάπεδο και τις τοιχοποιίες των υπογείων ή ακόμη και μέσα από αγωγούς που δια-
περνούν το κέλυφος από τα θεμέλια (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.). Η τρίτη πηγή 
Ραδονίου είναι τα δομικά υλικά. Κυρίως το μπετόν, τα τούβλα και άλλα αδρανή υλικά, 
εφόσον για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν πρώτες ύλες από εδάφη με αυξη-
μένες συγκεντρώσεις Ουρανίου. Ο ρυθμός έκλυσης του Ραδονίου από τα υλικά αυτά 
εξαρτάται σημαντικά από τις επικρατούσες μικρομετεωρολογικές συνθήκες (θερ-
μοκρασία, υγρασία κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρίσιμος παράγων στη διατή-
ρηση χαμηλών συγκεντρώσεων Ραδονίου στα κτίρια είναι ο επαρκής αερισμός τους. 

Έχει υπολογιστεί ότι ραδιενέργεια διατηρούμενη σταθερά στα 400 Bq/m3 στο εσω-
τερικό ενός κτιρίου μπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευμόνων σε περίπου 25 
χρόνια. Το όριο αυτό της ραδιενέργειας έχει βρεθεί ότι, εξαιτίας του Ραδονίου, συχνά 
ξεπερνιέται σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη (π.χ. Σκανδιναβία). Στην Ελλάδα, από 
σχετικές μελέτες που έγιναν από το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ και 
άλλα Εργαστήρια, δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις Ραδονίου στα 
κτίρια που μετρήθηκαν. 



1032 η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  |  Y Γ Ι Ε Ι Ν Η  Σ Τ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) 

Πρόκειται για μια πολυπληθή ομάδα Οργανικών Ενώσεων που ρυπαίνουν τον αέρα, 
τόσο στο περιβάλλον όσο και μέσα στα κτίρια. Στα κτίρια ειδικότερα, παράγονται 
κυρίως από καύσεις (κάπνισμα), από μηχανές γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτές 
κ.λπ.), από ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών και από υλικά καθαρισμού, προσωπι-
κής φροντίδας κ.λπ. Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια του εξωτερι-
κού εντοπίστηκαν περισσότερες από 250 χημικές ενώσεις αυτής της κατηγορίας, σε 
συγκεντρώσεις πάνω από 1 ppd και βάσιμα πιθανολογείται ότι το πλήθος τους, σε 
μικρότερες συγκεντρώσεις, είναι πολύ μεγαλύτερο. Για πολλούς από τους ρύπους 
αυτούς είναι γνωστή η τοξικότητά τους. Οι άμεσες ή έμμεσες απειλές της υγείας που 
συνδέονται με την παρουσία τους σε υψηλές συγκεντρώσεις περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα δηλητηριάσεων και αλλεργικών αντιδράσεων καθώς και ασθένειες 
που προσβάλουν ουσιαστικά όλο τον οργανισμό (π.χ. κυκλοφοριακό, αναπνευστικό, 
πεπτικό, νευρικό σύστημα) καθώς και νεοπλασίες και γενετικές ανωμαλίες. Περιλαμ-
βάνουν επίσης ένα ευρύ φάσμα ενοχλήσεων όπως: ερεθισμός των ματιών, της μύτης 
ή του λαιμού, ξηρότητα των βλεννογόνων (π.χ. στόμα, λαιμός μύτη), ξηρότητα δέρμα-
τος, εξανθήματα, διανοητική κόπωση (δυσκολία συγκέντρωσης), πονοκέφαλος, ναυ-
τία, ζάλη, βήχας, βραχνάδα, δυσκολία αναπνοής, φαγούρα και αντιδράσεις υπερευαι-
σθησίας, δηλαδή, συμπτώματα που συχνά αποδίδονται στο Σύνδρομο του Άρρωστου 
Κτιρίου. Παράλληλα όμως, είναι πολλοί οι ρύποι αυτής της κατηγορίας για τους οποί-
ους δεν είναι ακόμη γνωστή η βλαβερή επίδρασή τους στην υγεία ενώ ακόμη λιγότε-
ρες είναι οι γνώσεις για τη συσσωρευτική δράση τους, τη συνεργική δράση τους, τη 
μεταβολή της τοξικότητάς τους υπό διαφορετικές συνθήκες κ.λπ.
Σημαντικό ποσοστό των πηγών των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων αποτελούν τα 
συνθετικά υλικά που ήδη χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των κτιρίων. Μάλιστα, η αναλογία των υλικών αυτών κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες παρουσιάζει συνεχή αύξηση, με πιο συνηθισμένες εφαρμογές τους 
σε δάπεδα, επενδύσεις τοίχων, ψευδοροφές, ψευδοδάπεδα, κουφώματα και εγκα-
ταστάσεις. Τα συνθετικά υλικά, παρά τα πολλά πλεονεκτήματά τους, παρουσιάζουν 
χαμηλή θερμική αντίσταση και ευαισθησία στην ακτινοβολία και τον ατμοσφαιρικό 
αέρα. Το οξυγόνο της ατμόσφαιρας μαζί με την ηλιακή ακτινοβολία ασκούν θερμοο-
ξειδωτική δράση επάνω στα μακρομόρια τους διασπώντας τα σε, συνήθως, πτητικά 
παράγωγα. Πρακτικά, όλα τα συνθετικά υλικά υφίστανται αυτή τη διαδικασία, ακόμη 
και υπό κανονικές συνθήκες. Η θερμοοξείδωση των συνθετικών υλικών χαρακτηρί-
ζεται από μία κύρια αλυσιδωτή αντίδραση και από παράπλευρες, επίσης αλυσιδωτές, 
αντιδράσεις αποσύνθεσης. Τα πτητικά παράγωγα προέρχονται κυρίως από την απο-
σύνθεση των οξειδωτικών προϊόντων της κύριας αλυσίδας. Η σύνθεση αλλά και ο 
ρυθμός έκλυσης των πτητικών παραγώγων παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία εξαρ-
τώμενη από τη σύνθεση των συνθετικών υλικών από τα οποία προέρχονται και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η θερμοοξειδωτική αντίδραση. Ειδικότερα, 
η αύξηση της θερμοκρασίας φαίνεται να προκαλεί αύξηση του ρυθμού έκλυσης των 
αέριων ρύπων. Σχετικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα υλικά στο εσωτερικό ενός κτιρίου
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δεν βρίσκονται εκτεθειμένα μόνο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά συχνά σε 
πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, όταν π.χ. βρίσκονται κοντά σε καλοριφέρ, ηλεκτρι-
κές θερμάστρες, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λπ.

Φορμαλδεΰδη 

Η Φορμαλδεΰδη, ως συστατικό, περιέχεται σε μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμο-
ποιούνται στις οικοδομικές εργασίες, όπως, χρώματα, κόλλες, στόκοι, ρητίνες, βερ-
νίκια, στιλβωτικά, διαλυτικά και απορρυπαντικά. Επίσης, λόγω της εφαρμογής της 
στην παραγωγή και επεξεργασία τους, περιέχεται σε διάφορα προϊόντα ξύλου και 
άλλα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και τον εξοπλισμό των κτι-
ρίων, όπως μοριοσανίδες, ινοσανίδες, κόντρα-πλακέ, μονωτικά υλικά κ.λπ. Η απε-
λευθέρωση της Φορμαλδεΰδης από τα υλικά αυτά προκαλεί υποβάθμιση της ποιότη-
τας του αέρα μέσα στα κτίρια. Η παρουσία της Φορμαλδεΰδης στο περιβάλλον γίνεται 
αισθητή, ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις (μερικές δεκάδες ppm), από τη χαρα-
κτηριστική έντονη οσμή της. Η έκθεση στη Φορμαλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει ερε-
θισμούς στα μάτια, το δέρμα και το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα ενώ για μεγαλύ-
τερες συγκεντρώσεις ή για μακρύτερες περιόδους έκθεσης μπορεί να προκαλέσει 
πονοκέφαλο, πονόλαιμο, ιγμορίτιδα, έντονη δυσφορία κ.ά. 

Ο ρυθμός έκλυσης της Φορμαλδεΰδης από τα υλικά στα οποία περιέχεται συναρτά-
ται κατά σύνθετο τρόπο από μια σειρά παραγόντων μεταξύ των οποίων, εκτός από τις 
μικρομετεωρολογικές συνθήκες, περιλαμβάνονται οι τιμές των συγκεντρώσεων που 
ήδη σημειώνονται στο περιβάλλον (που με τη σειρά τους εξαρτώνται από τον αερι-
σμό του χώρου) καθώς και η ποικιλία και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των πηγών. 
Πάντως, έχει αποδειχθεί ότι οι συγκεντρώσεις Φορμαλδεΰδης, όπως και πολλών 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, παρουσιάζουν ραγδαία μείωση κατά την πρώτη 
περίοδο (συνήθως μερικών ημερών ή εβδομάδων) μετά την εφαρμογή των υλικών 
στα οποία περιέχονται.   

Αμίαντος

Ο Αμίαντος προσδιορίζει μια ποικιλία πυριτικών ορυκτών που εξαιτίας των χημικών 
και φυσικών ιδιοτήτων τους έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογών, μεταξύ των οποίων πολ-
λές ανήκουν στον τομέα της κατασκευής κτιρίων. Τυ πικές εφαρμογές του περιλαμ-
βάνουν πυροπροστατευτικά, θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά καθώς και τη 
χρήση του, ως ενισχυτικού, στην κατασκευή τσιμεντένιων σωλήνων, μορφοποιημέ-
νων στοιχείων, πλακών ή φύλλων επικάλυψης, επένδυσης κ.λπ. Ο Αμίαντος με τη 
μορφή αιωρούμενων σωματιδίων, ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις, είναι επι-
κίνδυνος για την υγεία εφόσον εισπνεόμενος μπο ρεί να προκαλέσει διαφόρων μορ-
φών καρκίνους και άλλες σοβαρές ασθένειες. Τα αιωρούμενα σωματίδια Αμιάντου 
ελευθερώνονται κατά τον θρυμματισμό των εκτεθειμένων στον αέρα υλικών που τον 
περιέχουν (ευτυχώς που πολλές από τις χρήσεις του Αμιάντου ευνοούν τη μη έκθεσή 
του). Η μεγάλη τοξικότητα του Αμιάντου, από την εποχή που έγινε αντιληπτή (1978),
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συνέβαλε σε δραστικό περιορισμό της χρήσης του στα κτίρια ενώ, ήδη, σε πολλές 
χώρες εφαρμόζονται προγράμματα αντικατάστασης ή ασφαλούς επικάλυψης των 
εκτεθειμένων στοιχείων του. 

Βαρέα μέταλλα (Μόλυβδος, Υδράργυρος κ.λπ.) 

Τα βαρέα μέταλλα, κυρίως ο Μόλυβδος και ο Υδράργυρος, χρησιμοποιούνταν παλαι-
ότερα στην παραγωγή χρωμάτων για βαφές των κτιρίων. Διαπιστώθηκε όμως ότι 
κατά την απορρόφησή τους από τον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, συσσωρευ-
τικά, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στην υγεία, κυρίως των ατόμων μικρής ηλικίας. 
Παρόλο που η διαπίστωση της τοξικότητάς τους, ήδη από το 1978, έχει διακόψει τη 
χρήση τους στα οικοδομικά χρώματα, το πρόβλημα παραμένει για τα παλαιότερα κτί-
ρια που έχουν βαφεί με τέτοια χρώματα. Τα βαρέα μέταλλα ρυπαίνουν τον εσωτερικό 
αέρα μέσω της σκόνης που προκαλείται από τη φθορά των επιφανειών που είναι 
βαμμένες με χρώματα που τα περιέχουν. Χρειάζεται επομένως προσοχή στις ανακαι-
νίσεις, επισκευές και γενικά τις οικοδομικές εργασίες σε κτίρια που είναι βαμμένα με 
τέτοια χρώματα.

Αμμωνία 

Η Αμμωνία είναι ένας από τους σημαντικούς αέριους ρύπους, τόσο στο περιβάλλον 
όσο και σε κλειστούς χώρους. Η παρουσία της σε έναν χώρο γίνεται αισθητή από τη 
χαρακτηριστική της οσμή. Εισπνεόμενη σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέ-
σει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, λαρυγγίτιδα, δύσπνοια και πόνο στο 
στήθος. Κυριότερη πηγή Αμμωνίας μέσα σε κτίρια είναι οι βιολογικές λειτουργίες 
των ενοίκων. Διαρροή Αμμωνίας μπορεί να έχουμε από συστήματα ψύξης που βρί-
σκονται εγκαταστημένα μέσα σε κτίρια, εφόσον τη χρησιμοποιούν ως ψυκτικό. Σε 
υλικά κατασκευής και εξοπλισμού των κτιρίων η Αμμωνία έχει περιορισμένη χρήση, 
κυρίως ως καταλύτης σε διάφορα στάδια επεξεργασίας τους ή ως ενισχυτικό (π.χ. 
στα ελαστικά). Επίσης, χρησιμοποιείται στα κτίρια ως συστατικό διάφορων προϊόντων 
καθαρισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι περ-
νούν μέχρι και το 90 % του χρόνου τους στο εσωτερικό των κτιρίων, κατατάσσει την ποιό-
τητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) μεταξύ των πιο σημαντικών σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.
Τέσσερις κύριοι παράγοντες επηρεάζουν τις συνθήκες ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό 
των κτιρίων:

   Οι πηγές έκλυσης αέριων ρύπων.
   Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
   Η διαδρομή των αέριων ρύπων. 
   Οι χρήστες - ένοικοι.

Τους παράγοντες αυτούς θα εξετάσουμε στη συνέχεια εν συντομία για τα κτίρια εργασίας.
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Πηγές ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων εργασίας

Οι αέριοι ρύποι μπορεί είτε να παραχθούν στο εσωτερικό των κτιρίων είτε να έρθουν εκεί 
από το περιβάλλον. Αν δεν ληφθούν μέτρα είναι ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα 
ποιότητας του εσωτερικού αέρα ακόμη και όταν τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού ή 
αερισμού του κτιρίου λειτουργούν κανονικά. Στους ρύπους που συναντώνται στο εσωτε-
ρικό των κτιρίων περιλαμβάνονται διάφορα σωματίδια, νημάτια, σταγονίδια, σπόροι μικρο-
οργανισμών, βακτήρια, και αέρια. Στον Πίνακα 9 σημειώνονται οι περισσότερες και πιο 
συνήθεις πηγές αέριων ρύπων στο εσωτερικό κτιρίων εργασίας. 

Πίνακας 9: Συνήθεις Πηγές Εσωτερικής Ρύπανσης σε κτίρια εργασίας

Πηγές εκτός κτιρίου Πηγές εντός κτιρίου (Εξοπλισμός, επίπλωση, υλικά κ.λπ.)

Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Γύρης, σκόνη, σπό-
ροι μικροοργανισμών 
(μούχλα, μύκητες, 
κ.λπ.)

  Βιομηχανικές εκπο-
μπές

  Συγκοινωνιακή 
ρύπανση

Παρακείμενες πηγές 

 Αποβάθρες

  Σκουπιδότοποι, χωμα-
τερές

  Ανθυγιεινά απορρίμ-
ματα

  Καπνοδόχοι γειτονικών 
κτιρίων

  Έξοδοι συστημάτων 
αερισμού παρακείμε-
νων κτιρίων   

Υπόγειες πηγές

 Ραδόνιο

  Λιπάσματα, Γεωργικά 
φάρμακα (φυτοφάρ-
μακα, εντομοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα)

  Διαρροές από υπόγειες 
δεξαμενές

Εξοπλισμός Θέρμαν-
σης, Αερισμού,  
Κλιματισμού

  Ανάπτυξη μικρο-
οργανισμών σε 
σωληνώσεις, 
σπείρες, λεκάνες, 
υγραντήρες 

  Ανεπαρκής αερι-
σμός καυστήρων

  Σκόνη και σκουπί-
δια στις σωληνώ-
σεις

Λοιπός Εξοπλισμός 

  Εκπομπές από 
μηχανήματα, 
εργαστήρια, εργα-
σίες 

  Μηχανές γρα-
φείου (Εκτυπωτι-
κές, φωτοτυπικές 
κ.λπ.) (VOCs, Όζον)

  Υλικά και αντικεί-
μενα που παρά-
γουν σκόνη

Συστατικά

  Ανάπτυξη μικρο-
οργανισμών σε 
λερωμένα ή μου-
σκεμένα αντικεί-
μενα και υλικά

  Καπάκια υπονό-
μων που επιτρέ-
πουν τη διέλευση 
των αερίων 

  Αντικείμενα και 
υλικά που περι-
έχουν πτητικές 
οργανικές ή/και 
ανόργανες ενώ-
σεις 

Επίπλωση

  Εκπομπές από 
(καινούργια) έπι-
πλα και δάπεδα

  Ανάπτυξη μικρο-
οργανισμών σε 
λερωμένα ή μου-
σκεμένα έπιπλα

  Εργαστήρια 
(Χημείας, Φυσικής, 
Βιολογίας κ.λπ.)

  Μηχανήματα (κινη-
τήρες, αντλίες, μετα-
σχηματιστές κ.λπ.)

  Αποθήκες υλικών 
και ανταλλακτικών

  Σημεία συγκέντρω-
σης σκουπιδιών

  Εντομοκτόνα, καθα-
ριστικά

  Οσμές και VOC από 
μπογιές, κόλλες, 
διαλύτες 

  Δωμάτια παρα-
σκευής φαγητού 
(κουζίνες)

 Καπνιστήρια

  Προϊόντα προσωπι-
κής φροντίδας (κρέ-
μες, λοσιόν κ.λπ.) 

 Έντομα και ζωύφια

  Άτομα με μεταδοτικά 
νοσήματα
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Εκτός από την ποικιλία των πιθανών αέριων ρύπων, είναι ενδεχόμενο ότι και τα επίπεδα 
συγκεντρώσεών τους είναι διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές μέσα στο κτίριο. Επί-
σης, τόσο το είδος όσο και οι συγκεντρώσεις των ρύπων είναι ενδεχόμενο ότι μεταβάλ-
λονται χρονικά. Έτσι για παράδειγμα, παρατηρούνται περιοδικά αυξημένες συγκεντρώ-
σεις αέριων ρύπων που εκλύονται από συγκεκριμένες μηχανές (π.χ. εσωτερικής καύσης) 
όταν αυτές τίθενται σε λειτουργία ή παρατηρούνται σταθερά αυξανόμενες συγκεντρώσεις 
ρύπων που εκλύονται από αναπτυσσόμενες αποικίες μούχλας σε εξαρτήματα των συστη-
μάτων κλιματισμού.

Συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Ο σωστός σχεδιασμός και η καλή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και 
κλιματισμού στους χώρους εργασίας συνεπάγεται:

   Ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε όρια που εξασφαλίζουν συνθήκες 
θερμικής άνεσης.

   Εξασφάλιση επαρκούς για τις ανάγκες των ενοίκων ρυθμού εναλλαγής του αέρα 
αλλά και πλήρη ανάμιξη των εναλλασσόμενων αέριων μαζών.

   Απομόνωση και απομάκρυνση των ρύπων και των οσμών μέσω τεχνικών ελέγχων 
των πιέσεων (π.χ. με ανεμιστήρες) και φιλτραρίσματος. 

Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την Ελλάδα - αλλά και για άλλες χώρες με εύκρατο 
κλίμα - να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο τα συστήματα που θα αναλάβουν την εξασφά-
λιση ικανοποι ητικού εσωτερικού περιβάλλοντος να είναι οπωσδήποτε ηλεκτρομηχανολο-
γικά. Αντίθετα, υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και 
σε επίπεδο υλοποίησης, σε φυσικά συστήματα να ανταποκριθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στις απαιτήσεις υγιεινής και άνεσης των ενοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων (π.χ. φυσικός 
αερισμός, φυσικός δροσισμός κ.λπ.).

Διαδρομή των αέριων ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων

Η διαδρομή των αέριων ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων προσδιορίζεται από το σύστημα 
μηχανικού αερισμού που είναι πιθανά εγκαταστημένο ή/και από τους φυσικούς μηχανι-
σμούς που προκαλούν φυσικό αερισμό δηλαδή τη διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής θερ-
μοκρασίας και τον άνεμο. Οι διαφορές πίεσης που προκύπτουν εξαιτίας αυτών των παρα-
γόντων οδηγούν τον αέρα, και τους ρύπους που αυτός μεταφέρει, από περιοχές υψηλής 
πίεσης σε περιοχές χαμηλής πίεσης δια μέσου όλων των ανοιγμάτων που υπάρχουν στα 
δομικά στοιχεία (πόρτες, παράθυρα, σωληνώσεις, κ.λπ.). Με βάση τις ίδιες αρχές και τους 
ίδιους μηχανισμούς κυκλοφορεί και ο καθαρός αέρας που εισέρχεται στο κτίριο από το 
περιβάλλον. Κρίσιμη ιδιότητα της διαδικασίας αερισμού αποτελεί η ανάμιξη των εναλλασ-
σόμενων αέριων μαζών ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να κυκλοφορεί μόνο ο καθαρός 
αέρας χωρίς να φτάνει και να αντικαθιστά τον “παλιό” και βεβαρημένο σε αέριους ρύπους 
αέρα σε όλα τα δωμάτια και τις περιοχές του κτιρίου.  
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Ένοικοι και υγιεινή

Στους χρήστες των κτιρίων εργασίας περιλαμβάνονται, εκτός από τους εργαζόμενους, οι 
πελάτες και άλλα άτομα που ως επισκέπτες περνούν αρκετές ώρες μέσα σε αυτά. 

Τα αποτελέσματα των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα 
στους ενοίκους είναι συχνά μάλλον ασαφή συμπτώματα παρά σαφώς προσδιορισμένες 
παθήσεις. Στα συμπτώματα αυτά συνήθως περιλαμβάνονται:

   πονοκέφαλος, κόπωση, δυσκολία αναπνοής
   συμφόρηση της μύτης, βήχας, φτέρνισμα
   ερεθισμοί στα μάτια, τη μύτη, τον λαιμό και το δέρμα
   ζαλάδα, ναυτία

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να προέρχονται και από άλλα αίτια, που δεν συν-
δέονται αναγκαστικά με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Έτσι, διάφορες περιβαλλοντι-
κές καταπονήσεις όπως, ακατάλληλος φωτισμός, θόρυβος, ταλάντωση, συνωστισμός και 
ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, που όμως 
χρειάζονται διαφορετικές λύσεις. 

Επειδή οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, ένα άτομο μπορεί να αντιδρά σε ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα ρύπανσης του εσωτερικού αέρα ενώ οι υπόλοιποι στον ίδιο χώρο να μην επη-
ρεάζονται. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις τα παράπονα μπορεί να είναι γενικευμένα. Επί-
σης, εκτός από τον διαφορετικό βαθμό αντίδρασης σε προβλήματα εσωτερικής ρύπανσης 
ή σε συγκεκριμένους ρύπους είναι ενδεχόμενο διαφορετικά άτομα να εκδηλώνουν, για το 
ίδιο πρόβλημα, διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετικών τύπων αντιδράσεις.  

Στις ιδιαίτερα ευαίσθητες σε προβλήματα εσωτερικής ρύπανσης ομάδες ατόμων περιλαμ-
βάνονται:

   αλλεργικά και ασθματικά άτομα ή άτομα ευαίσθητα σε χημικές ουσίες
   άτομα με αναπνευστικές παθήσεις
   άτομα που το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενήσει λόγω ασθένειας ή 

θεραπευτικής αγωγής (π.χ. ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, κ.λπ.)
   άτομα με φακούς επαφής

Η διάγνωση των προβλημάτων ποιότητας εσωτερικού αέρα είναι δύσκολη και συχνά επι-
σφαλής. Τα οξέα συμπτώματα προσβολής από αέριους ρύπους είναι συνήθως παρόμοια 
με αυτά που οφείλονται σε κρύωμα, αλλεργίες, κούραση ή γρίπη. Υπάρχουν όμως ορι-
σμένα σημάδια που θεωρούνται επαρκείς ενδείξεις για πιθανά προβλήματα εσωτερικής 
ρύπανσης, όπως: 

   Τα συμπτώματα είναι ευρέως διαδεδομένα μέσα στο κτίριο ή σε συγκεκριμένους 
χώρους του (π.χ. αποθήκες). 

   Τα συμπτώματα σταματούν όταν οι παθόντες φεύγουν από το κτίριο.
   Τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά και ταυτόχρονα με κάποια ύποπτη ως ρυπο-

γόνα δραστηριότητα (π.χ. χρήση χρωμάτων, λειτουργία μηχανημάτων κ.λπ.). 
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   Άτομα με αλλεργικό ιστορικό παρουσιάζουν συμπτώματα μέσα στο κτίριο αλλά όχι 
έξω από αυτό.

   Υπάρχει ιατρική γνωμάτευση για σχετική με τη ρύπανση του αέρα νόσο σε εργαζό-
μενο στο κτίριο.

Η απουσία οξέων συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ποιότητα του αέρα στο 
εσωτερικό του κτιρίου είναι ικανοποιητική. Ορισμένα συμπτώματα, και δυστυχώς από 
πιο σοβαρές παθήσεις που σχετίζονται με θέματα ποιότητας του εσωτερικού αέρα (όπως 
καρκίνος ή γενετικά νοσή ματα) εμφανίζονται μετά από χρόνια και μάλιστα χωρίς να είναι 
εύκολο τότε να αποδοθούν σωστά. Έτσι, είναι απαραίτητο το θέμα της ποιότητας του αέρα 
στο εσωτερικό των κτιρίων εργασίας να απασχολεί διαρκώς του υπεύθυνους, ανεξάρτητα 
από την εμφάνιση συμπτωμάτων.  

2.2.2. Η ποιότητα εσωτερικού αέρα στα κτίρια εργασίας

Ο τομέας της ποιότητας του εσωτερικού αέρα είναι αρκετά προβληματικός σε επιχειρήσεις 
του δευτερογενούς τομέα. Στα αίτια για την πραγματικότητα αυτή που ήδη σχολιάσαμε σε 
προηγούμενα κεφάλαια (π.χ. εκλύσεις αεριών ρύπων κατά την παραγωγική διαδικασία), 
αξίζει να συμπληρώσουμε :

  Τον σχετικά υψηλό συντελεστή εκμετάλλευσης του χώρου που παρατηρείται σε ορι-
σμένα επαγγελματικά κτίρια (συγκέντρωση πολλών ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε 
μικρό χώρο) και 

  Τη σχετική απροθυμία που χαρακτηρίζει κάποιους επιχειρηματίες να επενδύσουν 
για δραστικά μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Τόσο η επίλυση όσο και η πρόληψη προβλημάτων ρύπανσης του αέρα στο εσωτερικό των 
κτιρίων μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται βασικά με μέτρα σε δύο κατευθύνσεις - τη διαχεί-
ριση των πηγών και τον έλεγχο του αερισμού. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει επιπλέον και η 
ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης (Βλέπε σχετικό παρένθετο). 

Οι βασικές αρχές της αντιμετώπισης προβλημάτων εσωτερικής ρύπανσης του αέρα στα 
κτίρια εργασίας είναι:

   Τα έξοδα και η προσπάθεια πρόληψης επεισοδίων αέριας ρύπανσης στο εσωτερικό 
των κτιρίων είναι σημαντικά μικρότερα από τα έξοδα και την προσπάθεια που απαι-
τείται για την επίλυσή τους.

   Τα περισσότερα προβλήματα αέριας ρύπανσης μπορούν να προληφθούν από το 
προσωπικό της επιχείρησης.

   Αν σημειωθούν επεισόδια αέριας ρύπανσης συνήθως υπάρχουν μεγάλα περιθώ-
ρια αντιμετώπι σής τους από το προσωπικό της επιχείρησης.

Τα προβλήματα εξαιτίας της αέριας ρύπανσης στο εσωτερικό των κτιρίων εργασίας συχνά 
μπορεί να εί ναι ανεπαίσθητα και να μην προκαλούν εύκολα αναγνωρίσιμα συμπτώματα 
στην υγεία, την άνεση και τη φυσική κατάσταση των εργαζόμενων και των επισκεπτών. 
Παρόλα αυτά θα πρέπει να διερευνώνται προσεκτικά και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
από τους υπεύθυνους για θέματα υγείας της επιχείρησης.    
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Οι βασικές στρατηγικές ελέγχου της εσωτερικής ρύπανσης

Υπάρχουν έξι βασικές μέθοδοι ελάττωσης της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων στο 
εσωτερικό των κτιρίων:

1. Η διαχείριση των πηγών περιλαμβάνει (α) απομάκρυνση, (β) αντικατάσταση και (γ) 
επικάλυψη των πηγών. Η διαχείριση των πηγών, στο μέτρο που είναι εφαρμόσιμη, 
είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης της εσωτερικής ρύπανσης. Η 
καλύτερη πρόληψη επιτυγχάνεται όταν δεν έρχονται μέσα στο κτίριο της επιχείρησης 
μη απαραίτητα ρυπογόνα υλικά και αντικείμενα. Παραδείγματα απομάκρυνσης ρυπο-
γόνων πηγών αποτελούν: η παρεμπόδιση σε αυτοκίνητα να λειτουργούν οι μηχανές 
τους σε στάση μπροστά στις εισόδους του αέρα, ο καθαρισμός από άχρηστα αντικεί-
μενα των χώρων όπου λειτουργούν μονάδες ανακύκλωσης του αέρα, η απαγόρευση 
του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Παραδείγματα αντικατά-
στασης ρυπογόνων πηγών αποτελούν οι επιλογές λιγότερο τοξικών πρώτων υλών 
και υλικών για τις ανάγκες της επιχείρησης (π.χ. μη τοξικές βαφές). Τέλος, παρα-
δείγματα επικάλυψης των πηγών αποτελούν η εφαρμογή μη τοξικών επαλείψεων 
(π.χ. βαφές, βερνίκια), ο εγκιβωτισμός ή ακόμη και το σφράγισμα των πηγών (π.χ. σε 
αεροστεγή βαρέλια).

2. Ο αερισμός, ως διαδικασία ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα με αέρα του περι-
βάλλοντος, που είναι κατά τεκμήριο πιο καθαρός, συνεισφέρει σημαντικά στην απο-
μάκρυνση (διάχυση) των αέριων ρύπων που εκλύονται σε κλειστούς χώρους. Σε 
χώρους όπου σημειώνονται αυξημένες εκλύσεις αέριων ρύπων και ενδεχόμενα 
μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, όπως συμβαίνει σε αρκετά επαγγελματικά κτίρια, 
απαιτούνται αυξημένες τιμές αερισμού για διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας εσω-
τερικού αέρα. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις σε χώρους ή κατά τις περιό-
δους που συμβαίνουν ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι καύ-
σεις, τα βαψίματα, οι χρήσεις χημικών κ.λπ.

3. Ο άμεσος αερισμός των χώρων όπου παράγονται οι αέριοι ρύποι βοηθά στην απο-
μάκρυνσή τους πριν αυτοί διαχυθούν σε όλο το κτίριο. Παραδείγματα εφαρμογής 
αυτής της μεθόδου αποτελούν οι εξαεριστήρες, οι καπνοδόχοι ή τα ανοικτά παρά-
θυρα στα εργαστήρια, τουαλέτες κ.λπ. Άλλοι χώροι όπου συνήθως παράγονται αέριοι 
ρύποι και έτσι είναι κατάλληλοι για άμεσο αερισμό είναι οι αποθήκες καυσίμων, πτη-
τικών ουσιών κ.λπ. και τα δωμάτια με φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα. 

4. Ο έλεγχος της έκθεσης αφορά στην επιλογή του χρόνου και του τόπου που πραγ-
ματοποιούνται δραστηριότητες που είτε είναι ύποπτες για εκλύσεις αέριων ρύπων 
είτε εκθέτουν τους απασχολούμενους σε αυξημένες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων. 
Ένα παράδειγμα επιλογής χρόνου είναι να επιλέγεται η Παρασκευή για την εκτέλεση 
ρυπογόνων εργασιών (π.χ. βαψίματα), ώστε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
να διαχυθούν οι αέριοι ρύποι και οι οσμές και να κατέβουν οι συγκεντρώσεις τους 
σε χαμηλά επίπεδα όταν την επόμενη Δευτέρα αρχίσουν και πάλι οι εργασίες. Παρά-
δειγμα επιλογής τόπου αποτελεί η απομάκρυνση των ρυπογόνων υλικών και αντι-
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κειμένων (π.χ. σκουπιδιών) όσο γίνεται πιο μακριά από τις αίθουσες και τους άλλους 
χώρους εργασίας και μάλιστα, αν είναι δυνατό, ακόμη και εκτός του κτιρίου.

5. Τα συστήματα καθαρισμού του αέρα περιλαμβάνουν συνήθως φίλτρα απομά-
κρυνσης στερεών ρύπων από εξαρτήματα των συστημάτων αερισμού. Υπάρχουν και 
φίλτρα απομάκρυνσης αέριων ρύπων αλλά αυτά είναι αρκετά ακριβά, δύσκολα στην 
εγκατάστασή τους και εξειδικευμένα (δηλαδή για συγκεκριμένους αέριους ρύπους). 

6. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά όπλα στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση προβλημάτων εσωτερικής ρύπανσης στα κτίρια εργασίας. Σχετικά, η 
πληροφόρηση του προσωπικού της επιχείρησης για τις πηγές ρύπανσης που έχουν 
στον έλεγχο ή τη διαχείρισή τους και για τους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν 
από αυτές, καθώς και η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία των συστημάτων αερι-
σμού και καθαρισμού του αέρα θα περιορίσει τις πιθανότητες και τους κινδύνους 
επεισοδίων εσωτερικής ρύπανσης και έκθεσής τους σε αυτά. 

2.2.3 Άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες υγιεινής στους 
χώρους εργασίας 

H ποιότητα εσωτερικού αέρα αποτελεί “συνήθη” αιτία προβλημάτων υγείας σε κτίρια εργα-
σίας αλλά όχι και μοναδική. Ήδη, σε προηγούμενα κεφαλαία του βιβλίου έγιναν αναφορές 
σε πιθανά προβλήματα υγείας λόγω θορύβου, κακού φωτισμού, υγρασίας. Ακόμη, απειλη-
τικοί για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες σε χώρους εργασίας μπορεί να σχετίζο-
νται με ακτινοβολίες, μολύνσεις, εργονομικές αστοχίες κ.λπ.   

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, 
σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης είναι υποχρε-
ωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός ιατρού εργασίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των καθηκόντων του ιατρού εργασίας περιλαμβάνονται οι 
έλεγχοι για πιθανά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας στις παρακάτω κατηγορίες παρα-
γόντων: 

  Φυσικοί παράγοντες: π.χ. ακτίνες Laser, υπεριώδη ακτινοβολία, ιοντίζουσα ακτινοβο-
λία-ραδιενεργά υλικά, θόρυβος, φωτισμός κ.λπ. 

  Χημικοί παράγοντες: τοξικές, επικίνδυνες ουσίες (διαβρωτικές, εκρηκτικές, οξειδω-
τικές κ.λπ.), καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ουσίες που επιδρούν στην αναπαραγωγή 
κ.λπ.

  Βιολογικοί παράγοντες: μικρόβια, ιοί, βακτήρια, βιοτεχνολογικά προϊόντα, βιολογικά 
δείγματα που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση.

  Εργονομικοί παράγοντες: κτιριακές εγκαταστάσεις, θέσεις εργασίας, ρυθμός εργασίας, 
επαρκής φωτισμός για λεπτές εργασίες, οθόνες οπτικής καταγραφής και θέσεις εργα-
σίας, μηχανήματα, ψυχολογικό στρες, υπερωρίες κ.λπ. 
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Για πιθανά προβλήματα που θα εντοπιστούν στις παραπάνω κατηγορίες παραγόντων, υπάρ-
χουν αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Πέρα από αυτά όμως είναι σκόπιμο σε 
κάθε εργασιακό χώρο να τηρούνται προληπτικά κάποιοι βασικοί κανόνες υγιεινής, όπως: 

   Να γίνεται κατανάλωση μόνο καθαρού, πόσιμου νερού.
   Τα γεύματα να παρασκευάζονται και να καταναλώνονται μακριά από χώρους όπου 

χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά και σίγουρα όχι μέσα σε τουαλέτες και νιπτή-
ρες.

   Να πλένονται τακτικά τα χέρια και τα μέρη του σώματος που εκτίθενται σε επικίν-
δυνες ουσίες.

   Να χρησιμοποιούνται για κάθε εργασία κατάλληλα ενδύματα και υποδήματα.
   Τα ενδύματα της εργασίας να τακτοποιούνται σε ξεχωριστό χώρο από τα εκτός 

εργασίας χρησιμοποιούμενα ενδύματα και να πλένονται σε ειδικό πλυντήριο.
   Να χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται ατομικά μέσα προστασίας (μάσκες, ωτοα-

σπίδες, γάντια) σύμφωνα με τις οδηγίες.
   Οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες, λουτρά, αποδυτήρια) να βρίσκονται κοντά στους 

χώρους εργασίας και να καθαρίζονται τακτικά.
   Όσοι εργαζόμενοι πάσχουν από μεταδοτικά ή φλεγμονώδη νοσήματα, θα πρέπει 

να παραμένουν εκτός εργασίας μέχρι να τους επιτρέψει ο γιατρός να επιστρέψουν.

Παρόμοια μέτρα, αν εφαρμόζονται σχολαστικά, είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζουν σε υψηλό 
βαθμό την προστασία των εργαζόμενων από μεγάλο εύρος απειλών για την υγεία και 
ασφάλειά τους.  

Εργονομία ονομάζεται η επιστήμη που μελετά τη μεθοδική οργάνωση της εργασίας 
από άποψη μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά περιβάλλοντος εργασίας. Στόχος της 
εργονομίας είναι η προσαρμογή στον άνθρωπο του περιβάλλοντος, των μέσων και των 
μεθόδων που αυτός χρησιμοποιεί κατά τον εργασιακό και ελεύθερο χρόνο του. 

Αντικείμενο της εργονομίας είναι ο σχεδιασμός της εργασίας με γνώμονα τις μέσες 
ανθρώπινες ικανότητες, χαρακτηριστικά, ανάγκες και όρια. Οι εκ των υστέρων διορ-
θωτικές παρεμβάσεις είναι συνήθως λιγότερο αποτελεσματικές και περισσότερο 
δαπανηρές.

Μια εργονομική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, γίνεται με κρι-
τήρια:
  Την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων (πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου).
 Τη μείωση του φόρτου από την εργασία (σωματικού, νοητικού, ψυχικού).
 Τη μείωση ή εξάλειψη των εξαναγκασμών – περιορισμών που επιβάλει η εργασία.
 Την αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης από την εργασία.
  Τη βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της 

εργασίας (παραγωγικότητα).



1132 η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  |  Y Γ Ι Ε Ι Ν Η  Σ Τ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Εικόνα 22. Η στάση του 
σώματος για τις διάφορες 
εργασίες αποτελεί αντικείμενο 
της εργονομίας. 

Στοιχεία του συστήματος εργασίας τα οποία μπορούν να βελτιωθούν με σκοπό την 
προσαρμογή τους στον εργαζόμενο, είναι τα εξής:

  Τα μέσα εργασίας (εξοπλισμός εργασίας, μέσα χειρισμού και ενδείξεων, μέσα ατο-
μικής προστασίας, κ.λπ.). Ο σχεδιασμός και η διάταξή τους θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος και το σχήμα του σώματος, το βάρος, τη δύναμη και αντοχή του 
ανθρώπινου σώματος, την ικανότητα των αισθήσεων να αντιλαμβάνονται, τη δια-
δικασία κατανόησης και επεξεργασίας πληροφοριών του ανθρώπινου νου και την 
προστασία του εργαζόμενου από τον κίνδυνο τραυματισμού (Εικόνα 22).

  Η διαμόρφωση του χώρου εργασίας. Καθορίζονται κριτήρια διάταξης μηχανών 
για εύκολη προσπέλαση, λειτουργία και συντήρησή τους, προβλέπονται χώροι 
για εύκολη και ασφαλή φύλαξη ή διακίνηση υλικών, απομονώνονται οχλούσες 
μηχανές, σχεδιάζονται γραφεία και θέσεις εργασίας για ευχάριστη και παραγω-
γική εργασία, κ.λπ.

  Το φυσικό περιβάλλον εργασίας. Εξετάζονται οι επιπτώσεις του μικροκλίματος, 
φωτισμού, θορύβου και δονήσεων, στην υγεία του ανθρώπου και την απόδοσή 
του. Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός των φυσικών αυτών παραγόντων μέσα σε 
όρια όχι μόνο για ασφαλή αλλά και άνετη εργασία.

  Οργάνωση εργασίας. Προτείνονται ωράρια, βάρδιες, ρυθμοί, διαλείμματα εργα-
σίας, που αφενός να μην εξαντλούν τα όρια της αντοχής του εργαζόμενου και 
αφετέρου να επιτρέπουν στον ανθρώπινο οργανισμό να ανακτά τις δυνάμεις που 
δαπανά. Απαιτείται γνώση της φυσιολογίας του ανθρώπου, του βιολογικού ρυθ-
μού του, καθώς και της ψυχολογίας της εργασίας.

  Η εκπαίδευση του εργαζόμενου. Όταν ο εργαζόμενος γνωρίζει τους κινδύνους και 
τις μακροπρόθεσμες πολλές φορές συνέπειες τους θα προσπαθήσει να τους απο-
φύγει. Επιπλέον, η επαγγελματική κατάρτιση αυξάνει την απόδοση του εργαζόμε-
νου.
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2.3  Χημικές ΟυσΙες - Τοξικά Απόβλητα 

2.3.1 Δράση των τοξικών χημικών ουσιών

Η ποικιλία των τοξικών ρύπων, ανόργανων και οργανικών, με τις οποίες ερχόμαστε καθη-
μερινά σε επαφή είναι πολύ μεγάλη. Πολλές από τις ουσίες αυτές (φάρμακα, καλλυντικά, 
καθαριστικά, χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας) έχουν παρασκευαστεί από τον άνθρωπο. 
Επικίνδυνες χημικές ουσίες υπάρχουν τόσο στη χημική βιομηχανία, όσο και εκτός αυτής 
(π.χ. αμίαντος στα κτίρια, διαλύτες στη μεταλλουργία, παρασιτοκτόνα στη γεωργία, καυσα-
έρια στα συνεργεία).

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκαν σε ενημερωτική 
έκδοση για τις επικίνδυνες χημικές ενώσεις στους χώρους εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

  Περίπου 32 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση - σχεδόν το τέταρτο του 
συνολικού πληθυσμού των εργαζόμενων - εκτίθεται σε καρκινογόνους παράγοντες.

  Το 16 % των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν ότι χειρίζονται επικίν-
δυνες ουσίες και το 22 % των εργαζόμενων αναφέρει ότι εισπνέει ατμούς, καπνούς, 
σκόνες τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο του συνολικού χρόνου εργασίας τους. 

  Οι τοξικές ουσίες ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για τα 350 εκατομμύρια εργάσιμων 
ημερών που χάνονται ετησίως λόγω κακής επαγγελματικής υγείας και την εμφάνιση 
επαγγελματικών ασθενειών σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι δερματικές παθήσεις και 
το άσθμα είναι οι σημαντικότερες επαγγελματικές ασθένειες στα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και οδηγούν σε μακρά απουσία από την εργασία. Το κόστος των επαγ-
γελματικών δερματικών ασθενειών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, με αποτέλεσμα την απώλεια 3 εκατομμυρίων ημερών εργασίας. Οι δερματι-
κές ασθένειες πλήττουν σχεδόν όλους τους βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς τομείς 
και αναγκάζουν πολλούς εργαζόμενους να αλλάξουν εργασία. Επίσης, εκτιμάται ότι το 
5-10 % επί του συνόλου των περιστατικών άσθματος σχετίζεται με την εργασία.

  Ειδικότερα για τον αμίαντο, σχετική μελέτη συμπεραίνει ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι εκτίθενται σε αμίαντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους οποίους οι μισοί 
απασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

Ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον, οι χημικές ουσίες ταξι-
νομούνται σε:

Αέρια: οι ουσίες που απαντώνται σε αέρια μορφή σε κανονικές συνθήκες. Παραδείγ-
ματα είναι το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξείδιο του αζώτου, η 
αμμωνία. 

Ατμοί: οι ουσίες που σε κανονικές συνθήκες ένα τμήμα τους είναι σε υγρή και ένα 
άλλο σε αέρια κατάσταση. Παράδειγμα οι ατμοί των διαφόρων διαλυτών (βενζολίου, 
τριχλωροαιθανίου κ.ά.). Παράγονται κατά τη βαφή με ψεκασμό, αφαίρεση λιπαντικών 
με χρήση διαλυτών, στεγνό καθάρισμα.
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Σκόνες: είναι στερεά σωματίδια αιωρούμενα στον αέρα. Τα σωματίδια αυτά προ-
έρχονται από το ίδιο υλικό. Η διάμετρος των σωματιδίων κυμαίνεται από 1 έως 100 
μm. Ενδιαφέρον από άποψη επαγγελματικής υγιεινής παρουσιάζουν τα σωματίδια 
με μέγεθος μικρότερο από 10 μm (PM10), γιατί τα μεγαλύτερου μεγέθους παγιδεύο-
νται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Παραδείγματα οι σκόνες άνθρακα, αλευ-
ριού, βαμβακιού. Παράγονται από την κατασκευαστική βιομηχανία, εξορυκτική βιο-
μηχανία, γεωργία.

Αναθυμιάσεις (fumes): είναι μικρά στερεά σωματίδια διαμέτρου μικρότερης από 1 
μm. Τα σωματίδια αυτά προέρχονται από μέταλλα ή άλλα στερεά σώματα που θερμαί-
νονται και μετά εξατμίζονται. Οι αναθυμιάσεις είναι περισσότερο επικίνδυνες για την 
υγεία τη στιγμή που παράγονται. Παραδείγματα είναι τα οξείδια του μολύβδου και του 
ψευδαργύρου. Παράγονται κατά την τήξη μετάλλων, σε συγκολλήσεις, χυτήρια. 

Καπνοί (smokes): είναι σωματίδια προερχόμενα από ατελή καύση υλικών. Παράγο-
νται σε χαλυβουργεία, μεταλλοβιομηχανίες.

Ίνες: ιδιαίτερη κατηγορία σκόνης, όπου τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αναλογία 
μήκους υπερτριπλάσιου του πλάτους τους. Παραδείγματα οι ίνες αμιάντου, υαλοβάμ-
βακα.

Ομίχλες: είναι αερομεταφερόμενα σωματίδια χημικών ουσιών που βρίσκονται σε 
υγρή φάση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δημιουργούνται από συμπύκνωση ατμών 
ή από ψεκασμό υγρών. Παράγονται από προκατεργασία μεταλλικών επιφανειών, επι-
μεταλλώσεις, αεροψεκασμούς.

Υγρά : βρίσκονται σε υγρή φάση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Παραδείγματα είναι 
οι διαλύτες και τα εντομοκτόνα.

Ο βαθμός επικινδυνότητας μιας χημικής ουσίας για τον άνθρωπο εξαρτάται (1) από την 
ποσότητα που απορροφάται, (2) την τοξικότητά της και (3) από υποκειμενικούς παράγοντες. 

Τις τρεις αυτές κατηγορίες παραγόντων θα εξετάσουμε στη συνέχεια συνοπτικά.

1. Η ποσότητα μιας χημικής ουσίας που απορροφάται από έναν οργανισμό προκύπτει ως 
αλγεβρικό άθροισμα της ποσότητας που εισέρχεται στον οργανισμό και της ποσότητας που 
αποβάλλεται από αυτόν. 

Η είσοδος μιας βλαβερής ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να γίνει: 

α) δια της αναπνοής 

β) δια μέσου του δέρματος ή των ματιών 

γ) με κατάποση. 

Ειδικότερα:

  Οι ατμοί, τα αέρια και οι ομίχλες εισέρχονται με την αναπνοή και περνάνε μέσω της 
αναπνευστικής μεμβράνης στην κυκλοφορία. Τα τριχίδια των βρόγχων παγιδεύουν 
τα στερεά ορατά σωματίδια, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν με την κατάποση στο 
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στομάχι. Όσα σωματίδια δεν περνούν την αναπνευστική μεμβράνη, εναποτίθενται 
στις κυψελίδες. Η εισπνοή οξέων και αλκαλίων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα 
στη μύτη, το στόμα, την τραχεία και τους πνεύμονες.

  Από το δέρμα εισβάλλουν ουσίες λιποδιαλυτές (π.χ. λίπη, λάδια, λιπαντικά). Οι 
ουσίες αυτές μπορούν ως αποτέλεσμα είτε να μαλακώνουν το δέρμα, είτε να το δια-
περνούν και να εισέρχονται στην κυκλοφορία, είτε ακόμη και να εισέρχονται στον 
οργανισμό με νύξη (π.χ. τρύπημα με σύριγγα).

  Από το πεπτικό σύστημα μπορούν να εισέλθουν όλες οι ουσίες. Ένα μέρος αποβάλ-
λεται αμετάβλητο από τα κόπρανα. Οι περισσότερες απορροφώνται από το λεπτό 
έντερο και από εκεί περνούν στην κυκλοφορία. Κάποια οξέα και αλκάλια σε μεγά-
λες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στον πεπτικό σωλήνα.

Από τις ουσίες που με οποιονδήποτε τρόπο εισέρχονται στον οργανισμό, κάποιες αποβάλ-
λονται από αυτόν αμετάβλητες. Κάποιες άλλες δεν αποβάλλονται ποτέ (π.χ. ο γραφίτης). Οι 
περισσότερες, διασπώνται και ο οργανισμός αποβάλλει τα προϊόντα της διάσπασης με τα 
διάφορα εκκρίματα (ούρα, κόπρανα, ιδρώτας). Ως μέτρο της ταχύτητας αποβολής χρησιμο-
ποιείται ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού (Β.Χ.Υ.), δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται 
για να μειωθεί στο μισό η μάζα της τοξικής ύλης που προσλήφθηκε από τον οργανισμό. Οι 
μεγαλύτεροι Β.Χ.Υ. συνεπάγονται μεγαλύτερη τοξική δράση.

2. Η τοξικότητα αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα της ουσίας να προκαλεί βλάβη στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Θεωρητικά, όλες οι ουσίες είναι τοξικές. Στην πράξη όμως , η εκτίμηση της 
τοξικότητας μιας ουσίας ανάγεται στον υπολογισμό της βλάβης που προκαλείται συναντή-
σει της δόσης που λαμβάνεται.

Ο υπολογισμός της δόσης είναι σχετικά εύκολος αν πρόκειται για απευθείας πρόσληψη 
(π.χ. με εισπνοή της ουσίας), γίνεται όμως πιο δύσκολος στις περιπτώσεις της έμμεσης 
πρόσληψης (π.χ. μέσω της τροφικής αλυσίδας). 

Το σκέλος του υπολογισμού της προκαλούμενης βλάβης έχει επίσης δυσκολίες. Κατ’ αρχάς 
δεν είναι η οποιαδήποτε δόση τοξικής ύλης επιβλαβής. Αντίθετα, υπάρχουν τοξικές ουσίες, 
όπως το σελήνιο, που σε μικρές δόσεις είναι απαραίτητες για την υγεία των ανθρώπων. Για 
μια σειρά τοξικών ρύπων, όπως τα οξείδια του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, το όζον, 
το διοξείδιο του αζώτου και ο μόλυβδος, έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια δόση κατωφλίου, 
κάτω από την οποία δεν σημειώνονται αρνητικές επιπτώσεις. Αντίθετα, για πολλές άλλες 
τοξικές ουσίες, ανάμεσα στις οποίες είναι ο αμίαντος, ο υδράργυρος, το αρσενικό και το 
χλωριούχο βινύλιο, θεωρείται ότι δεν υπάρχει δόση κατωφλίου. 

Ακόμη, η μελέτη της σχέσης μεταξύ δόσης και επιπτώσεων γίνεται με πειράματα σε ζώα 
και με επιδημιολογικές έρευνες, δηλαδή με στατιστικές έρευνες των επιπτώσεων στην 
υγεία των επηρεαζόμενων ανθρώπων ή και ζώων τις οποίες έχει η δεδομένη παρουσία 
ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα, στο νερό ή στο έδαφος. Όμως τα πειραματόζωα έχουν δια-
φορετική φυσιολογία από τον άνθρωπο και πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής. Έτσι, τα συμπε-
ράσματα των πειραμάτων, αν και παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις, έχουν αμφίβολη επαγω-
γιμότητα. Οι επιδημιολογικές έρευνες είναι εξαιρετικά δυσχερείς και συχνά χαρακτηρίζο-
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νται από σοβαρή αβεβαιότητα. Ερωτήματα ανακύπτουν μερικές φορές για το αν ο πραγ-
ματικά υπεύθυνος τοξικός ρύπος είναι ο εξεταζόμενος ή κάποιο δευτερεύον προϊόν χημι-
κών αντιδράσεων. Ο συνεργισμός δημιουργεί, επίσης, έντονη αβεβαιότητα, ενώ και η εκτί-
μηση των δόσεων που προσλαμβάνουν τα άτομα του δείγματος μπορεί να είναι πολύ αβέ-
βαιη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι σχέσεις μεταξύ δόσης και επίπτωσης στην υγεία βασί-
ζονται στις πιθανότητες. Καταλήγουν δηλαδή σε συμπεράσματα - εκτιμήσεις για ποσοστι-
αίες πιθανότητες να παρουσιαστούν βλάβες μετά από τη λήψη συγκεκριμένης δόσης τοξι-
κής ουσίας. 

Ο υπολογισμός της τοξικότητας μιας ουσίας έχει θεωρητική μόνο αξία αν δεν είμαστε σε 
θέση να εκτιμήσουμε ταυτόχρονα και τον βαθμό έκθεσης ενός ανθρώπου (εργαζόμενου) 
σε αυτή την ουσία. Να εκτιμήσουμε δηλαδή την ποσότητα της ουσίας που ενδέχεται να 
προσλάβει σε συγκεκριμένο περιβάλλον, εξαιτίας συγκεκριμένων εκπομπών. Τότε μόνο 
θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα με σκοπό να αποφύγουμε, να προλάβουμε 
ή να μειώσουμε τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία. 

Η προεκτίμηση όμως των ποσοτήτων που θα προσλάβει ένας οργανισμός από μια τοξική 
χημική ουσία που εκλύεται σε ένα περιβάλλον, έστω στον χώρο εργασίας, είναι και αυτό 
ένα δύσκολο πρόβλημα. Αν πρόκειται για την ατμόσφαιρα ή το υδάτινο περιβάλλον, η δια-
σπορά των ρύπων επηρεάζεται δραστικά από τις μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές και 
υδροδυναμικές συνθήκες αντίστοιχα, γεγονός που περιπλέκει εξαιρετικά τη μελέτη της. 
Ακόμη όμως και σε κλειστό χώρο, ο αέρας κυκλοφορεί με τρόπο που δεν επιτρέπει ακρι-
βείς προβλέψεις της διασποράς. 

Ιδιαίτερα σημαντικές δυσχέρειες και αβεβαιότητες δημιουργούν οι πολύπλοκοι χημικοί και 
βιοχημικοί μετασχηματισμοί των ρύπων στο περιβάλλον, όπως, π.χ., αυτοί του φωτοχημι-
κού νέφους και της μετατροπής στις πυθμενικές αποθέσεις των υδάτινων σωμάτων του 
ανόργανου υδραργύρου στον πολύ πιο τοξικό οργανικό υδράργυρο. Το πρόβλημα γίνε-
ται ακόμη περισσότερο σύνθετο όταν ένας από τους δρόμους μεταφοράς της τοξικής ύλης 
στον αποδέκτη ζωντανό οργανισμό είναι οι τροφικές αλυσίδες.

3) Στους υποκειμενικούς παράγοντες που καθορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας περι-
λαμβάνονται: το φύλο, η ηλικία, η φυσική κατάσταση του ατόμου κ.λπ. Είναι γεγονός ότι 
δεν αντιδρούν όλοι οι οργανισμοί με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε διαφορετικές ουσίες και 
δόσεις. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, οι αντιδράσεις διαφέρουν σημαντικά, (μπορεί με 
την ίδια δόση μιας ουσίας ένας άνθρωπος να ασθενήσει σοβαρά και άλλος να μην εμφανί-
σει κανένα σύμπτωμα). Εκτός από τους μάλλον προφανείς παράγοντες αυτής κατηγορίας 
που αναφέρθηκαν, είναι ενδεχόμενο ότι συντρέχουν και άλλοι, μη απόλυτα ταυτοποιήσιμοι 
(π.χ. ψυχολογική κατάσταση). Συμβαίνει δηλαδή κάτι ανάλογο με τα φάρμακα για τα οποία, 
γενικά, κάποια μικρά ποσοστά των ασθενών εμφανίζουν παρενέργειες χωρίς μάλιστα να 
υπάρχει πάντοτε σαφής αιτιολόγηση γι’αυτές.

Η έκθεση σε μια τοξική ουσία μπορεί να είναι είτε αιφνίδια ή τυχαία (π.χ. εισπνοή ατμών 
οξέος, επαφή δέρματος με οργανικούς διαλύτες) ή επαναλαμβανόμενη (επαναλαμβανόμε-
νες εκθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα). Η τοξικότητα από την άλλη μεριά διακρίνεται 
σε βραχυπρόθεσμη ή οξεία και σε μακροπρόθεσμη ή χρόνια. Η πρώτη, είναι αποτέλεσμα 
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μεγάλων δόσεων τοξικής ύλης και εμφανίζεται σε διάστημα ωρών μέχρι ημερών. Κανο-
νικά είναι αποτέλεσμα ατυχήματος ή πολύ ακραίων περιπτώσεων ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας της πόλης. Η δεύτερη, είναι αποτέλεσμα μικρών δόσεων για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα και είναι αυτή που ενδιαφέρει ιδιαίτερα επειδή, σαν φαινόμενο, είναι αρκετά συνη-
θισμένο σε χώρους εργασίας. Το αποτέλεσμά της μπορεί να είναι ο καρκίνος και διάφο-
ρες άλλες βλάβες σε ζωτικά όργανα των ανθρώπων ή και των ζώων. Η χρόνια τοξικότητα 
εκδηλώνεται πολλά χρόνια μετά την πρώτη έκθεση, συνήθως ως επαγγελματική ασθέ-
νεια. 

2.3.2 Επικίνδυνες χημικές ουσίες 

Η επικινδυνότητα μιας χημικής ουσίας δεν περιορίζεται μόνο στην τοξικότητά της για τον 
άνθρωπο. Μια ουσία μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη λόγω των φυσικοχημικών της ιδι-
οτήτων είτε λόγω των αρνητικών της επιδράσεων στο περιβάλλον. 

Έτσι, όσον αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες, μια ουσία μπορεί να είναι εύφλεκτη, εκρη-
κτική ή οξειδωτική. Επίσης, μια ουσία μπορεί να μην απειλεί την υγεία των ανθρώπων 
αλλά να συνιστά απειλή για την υγεία ζώων ή φυτών. 

Εάν μια χημική ουσία ή ένα προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, ο παραγωγός ή ο εισα-
γωγέας υποχρεούται να τοποθετεί επισήμανση επικινδυνότητας στη συσκευασία του. Η 
επισήμανση περιλαμβάνει κάποιες βασικές πληροφορίες, τόσο σε μορφή συμβόλων όσο 
και σε μορφή κειμένου, για την ουσία και τους κινδύνους από τη χρήση της (Πίνακας 10), 
καθώς και βασικές οδηγίες ασφαλούς χρήσης της. (Σημείωση: Τα σχετικά θέματα ρυθμί-
ζονται με την Υ.Α. 378/94/1994, Φ.Ε.Κ. 705/20-9-1994, «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/Ε.Ο.Κ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»).
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Πίνακας 10.  Ευρωπαϊκά Σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
της Οδηγίας  67/548/Ε.Ο.Κ.).

Σύμβολο Εικόνα Σημασία Ουσίες στην κατηγορία

Τ+
Πολύ Τοξικό. Μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρές αρρώστιες ακόμη και 
θάνατο.

Prussic acid, nicotine, 
carbon monoxide, white 
phosphorus,

Τ
Τοξικό. Μπορεί να δηλητηριάσει τον 
άνθρωπο, τα ζώα, τα πουλιά και τα 
φυτά.

Sulfuric acid, TNT, 
Nitroglycerin, carbon 
disulfide, methanol, 
ammonia, methanal

Χn 
Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στην υγεία του 
ανθρώπου.

Hexamine, butane, naphtha, 
ethanal

Χi

Ερεθιστικό. Μπορεί να ερεθίσει το 
δέρμα και τα μάτια.

Sodium hypochlorite, 
acetone, ethanol

C

Διαβρωτικό. Μπορεί να κάψει 
το δέρμα. Οι ατμοί τους μπορούν 
να μας κάψουν τα μάτια. Μπορεί 
ακόμη να καταστρέψει ένα άλλο 
προϊόν.

Sulfuric acid, Nitric acid, 
sodium hydroxide, ammonia

Ν

Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
Μπορεί να βλάψει το νερό, τον 
αέρα, το έδαφος και τα ζώα όπως 
και την υγεία του ανθρώπου.

 

Sulfuric acid, turpentine

Ε
Εκρηκτικό. Μπορεί εύκολα να 
δώσει έκρηξη και να προκαλέσει 
εγκαύματα.

TNT, acetone peroxide, 
nitroglycerin, picric acid

F+ Πολύ Εύφλεκτο. Μπορεί να πάρει 
πολύ εύκολα φωτιά. 

Hydrogen, acetylene, 
propane, butane, diethyl 
ether, carbon disulfide, 
ethanal

F

Εύφλεκτο. Μπορεί να πάρει 
εύκολα φωτιά. Παράγει επικίνδυ-
νους ατμούς που μπορούν να ερε-
θίσουν το δέρμα, τα μάτια και τα 
πνευμόνια. 

Ethanol, acetone, gasoline, 
hexamine, methanol

Ο

Οξειδωτικό. Μπορεί να κάψει το 
δέρμα. Αντιδρά με άλλες ουσίες και 
δίνει επικίνδυνους ατμούς. Μπορεί 
να σκουριάσει μέταλλα.

Oxygen, potassium nitrate, 
hydrogen peroxide, 
nitric acid, potassium 
permanganate
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Η σήμανση επικινδυνότητας αποτελεί ένα μέτρο που βοηθάει στην πρόληψη και τον έλεγχο 
της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. 

Προκειμένου όμως για εργασιακό περιβάλλον, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, είναι 
λογικό να λαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα. Σχετικά, το Π.Δ. 338/2001 (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-
2001), «Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κιν-
δύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες» προβλέπει ότι κάθε εργοδότης στην επι-
χείρηση του θα πρέπει:

  Να εκτιμά τους κινδύνους από τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

  Να λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου. 

  Να παρακολουθεί την τήρηση και αποτελεσματικότητα των μέτρων και να αναθεω-
ρεί συχνά τις εκτιμήσεις των κινδύνων. 

  Να εξασφαλίζει την ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζόμενων και/ή των εκπρο-
σώπων τους για τους κινδύνους και τη σωστή χρήση των επικίνδυνων ουσιών. 

Ως προς την τελευταία αυτή υποχρέωση αξίζει να τονίσουμε ότι το θέμα του χειρισμού μιας 
τοξικής ουσίας είναι πολύ σημαντικό. Μια υψηλής τοξικότητας ουσία μπορεί να εμφανίζει 
μικρό κίνδυνο αν λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις ενώ, από την άλλη πλευρά, είναι 
δυνατόν μια ουσία χαμηλής τοξικότητας να εμφανίζει υψηλό κίνδυνο για την υγεία αν χρη-
σιμοποιείται με λάθος τρόπο ή χωρίς προφυλάξεις. 
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2.4  Επαγγελματικές Ασθένειες

2.4.1 Οι επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι επαγγελματικές ασθένειες καθορίζονται με βάση το άρθρο 40 του Κανο-
νισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οι ασθένειες που ανα-
γνωρίζονται ως επαγγελματικές είναι 52 σε αριθμό και κατανέμονται στις εξής πέντε μεγά-
λες ομάδες:

  Δηλητηριάσεις και αλλεργικές εκδηλώσεις: δηλητηριάσεις από διάφορα μέταλλα 
(π.χ. μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, βηρύλλιο, φθόριο) και τοξικά αέρια και αλλερ-
γικές εκδηλώσεις από το δέρμα (αλλεργική δερματίτιδα, αλλεργικό-ερεθιστικό 
έκζεμα, έκζεμα εξ επαφής).

  Λοιμώδη ή παρασιτικά νοσήματα: άνθρακας, ίκτερος, τέτανος, ιογενής ηπατίτιδα, 
αγκυλοστομίαση, φυματίωση βοείου και ορνίθειου τύπου, μελιταίος πυρετός.

  Νοσήματα οφειλόμενα σε φυσικά αίτια: από μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης 
(π.χ. νόσος των δυτών), οφειλόμενα σε πίεση & τριβή (π.χ. υποδόριος κυτταρίτιδα), 
σε ήχο και  θόρυβο (π.χ. μείωση ακουστικής οξύτητας-επαγγελματική βαρηκοΐα), σε 
ιονίζουσες ακτινοβολίες και ραδιενεργά σωματίδια (λευχαιμία, ακτινοδερματίτιδα).

 Συστηματικές δερματοπάθειες: πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς δερματοπάθειες.

  Συστηματικές παθήσεις πνευμόνων: πνευμονοκονιάσεις, πνευμονοκοκκιάσεις, 
βρογχοπνευμονικές παθήσεις, άσθμα.

Στον Πίνακα 11 σημειώνονται κάποιες από τις σχετικά πιο συνηθισμένες επαγγελματικές 
ασθένειες στην Ελλάδα. Για κάθε ασθένεια δίνεται μια σύντομη περιγραφή της, οι εργασίες 
ή οι εργασιακοί παράγοντες που μπορεί να την προκαλέσουν καθώς και βασικά μέτρα 
προφύλαξης:
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Πίνακας 11: Συνήθεις επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα.

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις

Δηλητηριάσεις από CO

   Απώλεια αισθήσεων, 
δύσπνοια, σπασμοί 

   Μέθη από μονοξείδιο του 
άνθρακα, κεφαλαλγία, ναυτία, 
ίλιγγοι, βούισμα αυτιών, μεί-
ωση μυϊκής ισχύος 

   Υπολειμματικές νευρικές, 
ψυχικές και καρδιαγγειακές 
διαταραχές 

   Διαταραχές όρασης, μνήμης 

   Διαταραχές ύπνου και συμπε-
ριφοράς 

   Χρήση μηχανών εσωτερι-
κής καύσης εντός κλειστών 
χώρων 

   Οδήγηση οχημάτων τα οποία 
διαθέτουν κλειστό θάλαμο ή 
κακώς προστατευμένο 

   Πυρκαγιές και εκρήξεις εντός 
κλειστών χώρων 

   Λήψη άμεσων μέτρων για 
εξάλειψη ή μείωση εκπο-
μπής μονοξείδιου του 
άνθρακα με τεχνικά μέσα 

Τέτανος

   Τέτανος συνήθους συμπτωμα-
τολογίας 

   Οικοδομικές και υπόγειες 
εργασίες 

   Αντιτετανικό εμβόλιο 

Παθήσεις οφειλόμενες σε μηχανικές δονήσεις

   Υπεροστικές αρθροπάθειες 
στην άρθρωση του αγκώνα 

   Άσηπτος νέκρωση του μηνο-
ειδούς 

   Αγγειοκινητικές διαταραχές 

   Εργασίες κατά τη διάρκεια 
των οποίων χρησιμοποιούνται 
αερόσφυρες (κομπρεσέρ) 

Κραδάζοντα εργαλεία χειρός 

   Λήψη τεχνικών μέσων για 
την αποφυγή μετάδοσης 
των δονήσεων στον εργα-
ζόμενο 

   Συχνά διαλείμματα 

   Συχνή εναλλαγή 
καθηκόντων 

   Κατάλληλα γάντια 

Παθήσεις προκαλούμενες από ήχο / θόρυβο

   Μείωση της ακουστικής οξύ-
τητας κοχλιακής προέλευ-
σης, μη ανατάξιμος και μη επι-
δεινούμενη μετά τη διακοπή 
της έκθεσης στο θορυβογόνο 
περιβάλλον 

   Χειρισμός θορυβογόνων 
μηχανών και εργαλείων 

   Παραμονή σε περιβάλλον με 
υψηλό θόρυβο 

   Λήψη άμεσων μέτρων για 
μείωση ηχοέκθεσης με 
τεχνικά ή οργανωτικά μέσα 

   Χρήση των μέσων προστα-
σίας της ακοής μόνο ως 
πρόσθετη προστασία ή ως 
έσχατη λύση 

   Διεξαγωγή τακτικών ακου-
ομετρικών ελέγχων 
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Πίνακας 11: (συνέχεια)

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις

Επαγγελματικές δερματοπάθειες

   Δερματίτιδες πρωτοπαθείς και 
πυοδερματίδες 

   Δερματίτιδες δευτεροπαθείς 
εκζεματοειδείς 

   Παρασκευή ή/και χρήση τσι-
μέντου 

   Εργασίες που φέρουν σε 
επαφή τον εργαζόμενο με 
πίσσα και ορυκτέλαια 

   Προστασία του δέρματος με 
χρήση ολόσωμης προστα-
τευτικής ενδυμασίας και 
γαντιών 

Πρωτοπαθή επιθηλιώματα δέρματος

   Πρωτοπαθή επιθηλιώματα 
δέρματος συνήθους συμπτω-
ματολογίας 

   Εργασίες που φέρουν σε 
επαφή τον εργαζόμενο με 
πίσσα, άσφαλτο, τσιμέντο, ορυ-
κτέλαια, παραφίνη, καθώς και 
σύνθετα προϊόντα ή υπολείμ-
ματα των παραπάνω ουσιών 

   Προστασία του δέρματος με 
χρήση ολόσωμης προστα-
τευτικής ενδυμασίας και 
γαντιών 

Πνευμονοκονιώσεις

   Αμιάντωση συνυπάρχουσα ή 
μη, μετά πνευμονικής φυμα-
τίωσης ή καρκίνου των πνευ-
μόνων 

   Καρδιακές επιπλοκές 

   Μεσοθηλίωμα περιτοναίου 

   Εργασίες που εκθέτουν τον 
εργαζόμενο σε εισπνοή σκό-
νης αμιάντου 

   Παραγωγή και χρήση αμιαντο-
τσιμέντου 

   Προστασία της αναπνοής 
με χρήση μάσκας ανάλογης 
του βαθμού συγκέντρωσης 
των ινών αμιάντου 

   Απαγόρευση του καπνί-
σματος, του φαγητού και 
της πόσης κατά την εργασία

   Χρήση ειδικής φόρμας, 
για να μην μεταφέρεται η 
μόλυνση στο σπίτι 

Με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για να χαρακτηριστεί μια ασθένεια ως επαγγελματική, 
απαιτείται η προσβολή του εργαζομένου από οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση ή νόσο που 
περιλαμβάνεται στους πίνακες του άρθρου 40 και επιπλέον:

  να απασχολείται στην εργασία που ενοχοποιείται για την επαγγελματική ασθένεια 
κατά το ελάχιστο οριζόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα.

  να διαπιστωθεί η νόσηση μέσα στο ελάχιστο αυτό οριζόμενο διάστημα απασχόλη-
σης ή, εάν διακοπεί η εργασία, εντός του οριζόμενου από τον νόμο για κάθε επαγ-
γελματική ασθένεια μέγιστου χρονικού διαστήματος μετά τη διακοπή.
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2.4.2 Συμπτώματα και παθήσεις που σχετίζονται με υποβαθμισμένη ποιότητα 
του εσωτερικού περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας

Χωρίς τυπικά να εντάσσονται στις επαγγελματικές ασθένειες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον 
κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάρχουν μια σειρά από παθήσεις και ενοχλήσεις που σχετί-
ζονται με την παρουσία εργαζόμενων σε περιβάλλον με υποβαθμισμένη ποιότητα εσωτε-
ρικού αέρα. Για τις συγκεκριμένες επιδράσεις, λόγω της συχνής εμφάνισής τους και των 
προβλημάτων που προκαλούν, είναι χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στη συνέ-
χεια.

Οι αρνητικές επιδράσεις της υποβαθμισμένης ποιότητας του εσωτερικού αέρα στους ενοί-
κους των κτιρίων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από επιπόλαιες και συχνά ανυποψίαστες 
ενοχλήσεις μέχρι σοβαρές παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο. Οι επιδρά-
σεις αυτές, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιγραφής, μπορούν να διακριθούν σε 
τρεις κατηγορίες.

α. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι λεγόμενες “Ασθένειες των Κτιρίων” (Building 
Related Illnesses), δηλαδή, η Νόσος των Λεγεωνάριων (Legionnaire’s disease), η πνευ-
μονία του Pittsburgh (Pit ts bu rgh Pneumonia), ο πυρετός των Υγραντήρων (Humidifier 
Fever), ο πυρετός Q (Q Fever), ο πυρετός Pontiac (Pontiac Fever), η Πνευμονίτιδα Υπερευ-
αισθησίας (Hypersen sitivity Pneumonitis) και μερικές ακόμη μη ταυτοποιημένες ιογενείς 
ασθένειες που τα αίτιά τους συναρτώνται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης μέσα σε κτί-
ρια. Πρόκειται για ασθένειες που συνήθως έχουν έντονα συμπτώματα (πυρετός, βήχας, 
άσθμα, μυαλγίες, ίλιγγοι κ.λπ.) και ορισμένες έχουν και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Οι 
ασθένειες αυτές οφείλονται σε μικροοργανισμούς όπως οι Coxiella Burnetti, Legionella 
Pneumophilia, Thermophilic Fungi, Aspergillus, Ppenicillium κ.ά. που αναπτύσσονται και 
διαδίδονται στον αέρα μέσα σε κλειστούς χώρους. 
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Η νόσος των Λεγεωνάριων, η πιο γνωστή ίσως από τις ασθένειες των κτιρίων, προκα-
λείται από το βακτηρίδιο Legionella Pneumophila και εκδηλώνεται ως σοβαρή μορφή 
πνευμονίας. Η θνησιμότητα από την πνευμονία αυτή είναι υψηλή, της τάξης του 15 %, 
ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως ανοσοκατασταλμένα άτομα, στα οποία η 
θνησιμότητα φθάνει μέχρι και το 40 %. Ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου είναι ηλι-
κιωμένα πρόσωπα, καπνιστές με αναπνευστικά προβλήματα, νεφροπαθείς, διαβητι-
κοί και άτομα με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. Η νόσος πρωτοεμφανί-
στηκε το 1976 στη Φιλαδέλφεια όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα πνευμονίας ανάμεσα 
σε άτομα που λάμβαναν μέρος σε συνέδριο της αμερικανικής Λεγεώνας γι’ αυτό και το 
βακτηρίδιο που προκάλεσε την ασθένεια ονομάστηκε Legionella. Η περίοδος επώα-
σης και εκδήλωσης της ασθένειας κυμαίνεται από δύο μέχρι δέκα μέρες.

Το βακτηρίδιο της Legionella βρίσκεται σε μικρούς αριθμούς στο φυσικό μας υγρό 
περιβάλλον (λίμνες, ποταμοί, φράγματα). Μπορεί να επιβιώσει σε ευρύ φάσμα θερ-
μοκρασιών (από 6-60 °C). Οι θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη της Legionella 
είναι μεταξύ 20 και 45 °C. Επομένως, η Legionella μπορεί να επιβιώσει σε κρύο νερό 
και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται όταν η θερμοκρασία του νερού ανεβεί σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Η Legionella ως βακτηρίδιο μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί και 
να αποικήσει συστήματα κρύου και ζεστού νερού και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστά-
σεις που χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν νερό. Σκουριασμένα ντεπόζιτα με πλήθος 
ακαθαρσίες (νεκρά πουλιά, λάσπη κ.λπ.) που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο αποτελούν 
ιδανικό βιότοπο για το βακτηρίδιο. Επίσης, παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις σωλή-
νων γαλβανιζέ ή και άλλων που δεν συντηρούνται κανονικά και στις οποίες το νερό 
μπορεί να μείνει στάσιμο για αρκετό καιρό εύκολα μπορούν να γίνουν εστίες μόλυν-
σης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι βρύσες που δεν χρησιμοποιούμε συχνά ή 
ακόμα και μεγάλα ντεπόζιτα νερού που δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά. Ιδιαίτερη προ-
σοχή και συντήρηση επιβάλλεται στα συστήματα κλιματισμού που λειτουργούν με νερό 
(cooling towers) και στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού που διοχετεύουν τον αέρα 
μέσω αγωγών, στους οποίους η παρουσία σκουριάς και υγρασίας δημιουργεί πρό-
σφορο έδαφος για τη ραγδαία ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του βακτηριδίου (Στο 
Ξενοδοχείο Bellevue-Stratford της Φιλαδέλφεια, όπου αρχικά εντοπίστηκε η νόσος το 
1976, το βακτήριο αναπτύχθηκε στο σύστημα κλιματισμού του κεντρικού lobby).

β. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται ενοχλήσεις και παθήσεις που προκαλούνται από 
συγκεκριμένους ρύπους που συναντώνται στο εσωτερικό περιβάλλον σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες των φυσιολογικών. Μεταξύ των αέριων ρύπων που ευθύνονται για την πρό-
κληση ανάλογων συμπτωμάτων είναι το CO2, το CO, τα NΟx, το SO2, το Ο3, η Φορμαλδεΰδη, 
το Ραδόνιο, καθώς και δεκάδες ακόμη ρύποι γνωστής τοξικότητας. Οι άμεσες ή έμμεσες 
απειλές της υγείας που συνδέονται με την παρουσία αυτών των ρύπων σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δηλητηριάσεων και αλλεργικών αντιδράσεων 
καθώς και ασθένειες που προσβάλουν ουσιαστικά όλο τον οργανισμό (π.χ. κυκλοφοριακό, 
αναπνευστικό, πεπτικό, νευρικό σύστημα) καθώς και νεοπλασίες και γενετικές ανωμαλίες. 



126 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ασθένειες αυτές μπορούν να προκληθούν και από παράγοντες άσχετους με την ποιό-
τητα του αέρα.    

γ. Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται ενοχλήσεις και παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι τα αίτιά τους οφείλονται κυρίως στο βεβαρημένο σε αέριους ρύπους και μικροορ-
γανισμούς εσωτερικό αέρα αλλά δεν είναι απόλυτα γνωστοί ούτε οι ρύποι ή/και μικροορ-
γανισμοί που τα προκαλούν ούτε αν για την εμφάνισή τους συντρέχουν και άλλοι άσχετοι με 
την ποιότητα του εσωτερικού αέρα παράγοντες. Το πλήθος των ύποπτων για την πρόκλησή 
τους αέριων ρύπων είναι τεράστιο. Σχετικά, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον καπνό του 
τσιγάρου έχουν καταμετρηθεί περισσότερες από 4.700 πτητικές χημικές ενώσεις. Από το 
πλήθος αυτό μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους στην υγεία 
ενώ, ακόμη λιγότερες είναι οι γνώσεις για τη συσσωρευτική δράση τους, τη συνδυασμένη 
δράση περισσοτέρων του ενός, τη μεταβολή της τοξικότητάς τους υπό διαφορετικές συν-
θήκες κ.λπ. Εκτός από τους αέριους ρύπους, στον αέρα μέσα στα κτίρια κυκλοφορεί ένα 
επίσης τεράστιο σε μέγεθος και ποικιλία πλήθος μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, μύκητες, 
σπόρια κ.λπ.) για το μέγιστο ποσοστό των οποίων η γνώση της μολυσματικής τους δράσης 
είναι πολύ περιορισμένη. Μάλιστα, με δεδομένη την πολυπλοκότητα των μηχανισμών που 
διαμορφώνουν τις ευαισθησίες και ευπάθειες του κάθε ανθρώπινου οργανισμού, τελικά 
φαίνεται ότι ο δρόμος για τη μελέτη της επίδρασης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην 
υγεία των ενοίκων είναι πολύ μακρύς. 

Οι ενοχλήσεις και παθήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία είναι ανάλογες 
με αυτές της προηγούμενης. Ένα υποσύνολό τους, στο οποίο περιλαμβάνονται ερεθισμός 
των ματιών, της μύτης ή του λαιμού, ξηρότητα των βλεννογόνων (π.χ. στόμα, λαιμός μύτη), 
ξηρότητα δέρματος, εξανθήματα, διανοητική κόπωση (δυσκολία συγκέντρωσης), πονοκέ-
φαλος, ναυτία, ζάλη, βήχας, βραχνάδα, δυσκολία αναπνοής, φαγούρα και αντιδράσεις υπε-
ρευαισθησίας, θεωρούνται ως εκδηλώ σεις του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτιρίου (Sick 
Building Syndrome). 

Το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου

Το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου συγκεντρώνει μια ομάδα από μη σαφώς καθορισμένα 
συμπτώματα. Στην ομάδα αυτή, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (W.H.O.), περιλαμβάνονται: ερεθισμός των ματιών, της μύτης ή του λαι-
μού, ξηρότητα των βλεννογόνων (π.χ. στόμα, λαιμός, μύτη), ξηρότητα δέρματος, εξανθή-
ματα, διανοητική κόπωση (δυσκολία συγκέντρωσης), πονοκέφαλος, ναυτία, ζάλη, βήχας, 
βραχνάδα, δυσκολία αναπνοής, φαγούρα και αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Συνήθως, τα 
πρώτα κλινικά συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από κάποιο χρόνο (μερικές ώρες) παρα-
μονής στον «προ βλη  μα τικό» χώρο και δεν είναι γνωστό αν κατά το στάδιο που προηγεί-
ται της εκδήλωσής τους μπορεί να γίνει ασφαλής διάγνωση. Το σύνδρομο του άρρωστου 
κτιρίου, στους χώρους που εκδηλώνεται, συνεπάγεται μείωση της παραγωγικότητας και 
αύξηση των απουσιών των εργαζόμενων από την εργασία τους. Το αντίστοιχο κόστος 
(συμπε ρι λαμ βανομένου του κόστους αποκατάστασης των κτιρίων), σύμφωνα με υπολογι-
σμούς του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (Ε.Ρ.Α.), ανέρχεται σε περί-
που 66 δισ. δολάρια τον χρόνο.
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Δεν είναι γνωστό πότε για πρώτη φορά εμφανίστηκε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Επίσης, 
δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η συχνότητα εμφάνισής του. Σύμφωνα με υπολογι-
σμούς του W.H.O. παρουσιάζεται στο 30 % των νέων κτιρίων και σε κάποιο βαθμό επηρε-
άζει το 10 - 30 % των ενοίκων του. Στη Σουηδία, υπολογίστηκε ότι περίπου 2 εκ., από τον 
συνολικό πληθυσμό των 8 εκ., έχουν υποστεί, ή σε κάποια φάση της ζωής τους θα υπο-
στούν, την επίδρασή του. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Καναδά είναι περίπου 6 εκ., ενώ σε 
περίπου 500 χιλ. από τους εργαζόμενους σε κλειστούς χώρους στη χώρα εκτιμάται ότι αυτό 
έχει ήδη εκδηλωθεί. Στις Η.Π.Α. έχει υπολογιστεί ότι από τους περίπου 70 εκ. εργαζόμε-
νους σε κλειστούς χώρους οι περίπου 21 εκατ. εργάζονται σε κτίρια ύποπτα για την εκδή-
λωση του συνδρόμου. Πάντως, η ασάφεια γύρω από τα αίτια και τα συμπτώματα του συν-
δρόμου οδηγεί συχνά σε σύγχυση. Έτσι, πολλές αδιαθεσίες ή ασθένειες που εκδηλώνο-
νται σε κλειστούς χώρους αποδίδονται σε αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πλήθος από 
γνωστούς και άγνωστους ρυπογόνους και μολυσματικούς παράγοντες στο εσωτερικό των 
κτιρίων, χωρίς να έχουν σχέση με το συγκεκριμένο σύνδρομο, προκαλούν βλάβες, που 
μάλιστα συχνά είναι σοβαρότερες και μονιμότερες.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ένα κτίριο θεωρείται «ύποπτο» αν το 20 % των ενοίκων 
του παραπονεθεί κάποια χρονική στιγμή (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα) για προβλήματα 
υγείας που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Είναι ενδε-
χόμενο τα προβλήματα αυτά να οφείλονται σε μια από τις γνωστές ασθένειες με καθορι-
σμένη παθοφυσιολογία που μπορεί να αποδοθεί στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλ-
λοντος (π.χ. ρινίτιδα, άσθμα, νόσος των λεγεωνάριων, δηλητηριάσεις, κ.λπ.) ή να πρόκειται 
για το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου.

Τα αίτια του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτιρίου

Τα ακριβή αίτια του συνδρόμου δεν έχουν εντοπιστεί. Θα μπορούσαν όμως με βάση τις 
υπάρχουσες ενδείξεις να αναζητηθούν σε τρεις περιοχές:

1. Βιολογικά αίτια: Έχει αποδειχθεί ότι η νόσος των λεγεωνάριων, ο πυρετός Pontiac και 
η πνευμονία του Pittsburgh, ασθένειες με συμπτώματα παρόμοια με αυτά του συνδρό-
μου του άρρωστου κτιρίου, οφείλονται σε είδη του βακτηρίου Legionella, Επίσης, ένα άλλο 
βακτήριο (Actinomyces) εντοπίστηκε μεταξύ των μικροοργανισμών που ευθύνονται για την 
εκδήλωση μιας ακόμη ασθένειας με παρόμοια συμπτώματα, του πυρετού των υγραντή-
ρων (humidifier fever). 

2. Χημικά αίτια: Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) είναι αέριοι ρύποι που συναντώνται 
στο εσωτερικό των κτιρίων. Είναι γνωστό ότι από αυτές, ορισμένοι χλωριωμένοι διαλύ-
τες (chlorinated solvents) και ελαφροί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις, προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του συνδρόμου του άρρωστου κτι-
ρίου. Επίσης, και η Φορμαλδεΰδη, ένας άλλος αέριος ρύπος που εκλύεται από πολλές 
πηγές στο εσωτερικό των κτιρίων, ευθύνεται, σε υψηλές συγκεντρώσεις, για παρόμοια 
συμπτώματα.

3. Φυσικά αίτια: Η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα των αέριων ρευμάτων και ο βαθμός 
ιονισμού του αέρα, δηλαδή οι φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης 
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των ενοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων είναι εξακριβωμένο ότι σε ακραίες τιμές προ-
καλούν συμπτώματα δυσφορίας ανάλογα με αυτά του συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου.

Πολλοί ερευνητές συνέδεσαν το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου με τις συνθήκες αερι-
σμού των χώρων στους οποίους εκδηλώνεται. Οι μελέτες όμως που επεχείρησαν τη 
διερεύ νηση αυτής της συνάρτησης, υπέδειξαν ότι ο αερισμός αποτελεί μία μόνο παράμετρο 
του θέματος, ίσως όχι τη σημαντικότερη. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι το σύνδρομο συνα-
ντάται σε όλη την κλίμακα τιμών αερισμού των κτιρίων. Φαί νεται όμως ότι η συχνότητα 
εμφάνισής του είναι μεγαλύτερη σε χώρους που οι τιμές αερισμού τους είναι πολύ μικρές. 
Χαρακτηριστικά, το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερο σε “ενερ γει α κά” κτίρια, δηλαδή σε 
κτίρια όπου, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των άλλων μέτρων, περιορίζε-
ται κατά το δυνατόν και ο αερισμός τους. Σε ορισμένες μελέτες διαπιστώθηκε αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης του συνδρόμου σε μηχανικά αεριζόμενους χώρους καθώς και σε 
χώρους όπου λειτουργούν συστήματα κλιματισμού και συσκευές ύγραν σης του αέρα. Το 
πρόβλημα επιτείνεται σε κτίρια όπου οι ένοικοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρέμ-
βασης στον έλεγχο του εσωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. αυτόματα συστήματα).   

Άλλες μελέτες στράφηκαν στην αναζήτηση χημικών και βιολογικών παραγόντων που 
πιθανά ευθύνονται για την εμφάνιση του συνδρόμου. Για τον σκοπό αυτόν εξετάστηκαν 
πλήθος από τους αέριους ρύπους και μικροοργανισμούς που συναντώνται στο εσωτερικό 
των κτιρίων. Ορισμένες από τις μελέτες αυτές απέδωσαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Έτσι 
για πα ράδειγμα, εντοπίστηκαν κάποιοι τοξικοί μυκητόσποροι (Μycotoxins) που φαίνεται 
να σχετίζονται με αυξημένες συχνότητες εμφάνισης του συνδρόμου. Επίσης, δεν αποκλεί-
στηκε το ενδεχόμενο να ευθύνονται και ατμοσφαιρικοί ρύποι (π.χ. καυσαέρια αυτοκινήτων) 
που εισέρχονται στο εσωτερικό των κτιρίων από τα ανοίγματα αερισμού τους.

Ορισμένες μελέτες τέλος, επιχείρησαν την αναζήτηση των αιτίων του συνδρόμου σε διαφο -
ρετικές κατευθύνσεις. Έτσι, για παράδειγμα, διερευνήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά των 
ατόμων που εκδήλωσαν συμπτώματά του, όπως, η ηλικία, το φύλο, η γενική κατάσταση 
της υγείας τους, η ψυχολογική τους κατάσταση, η επαγγελματική τους απασχόληση, κ.λπ. 
Εξετάστηκαν παράγοντες όπως, ο φωτισμός, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες, τα οπτικά ερε-
θίσματα, οι οσμές, κ.λπ. Ακόμη και οι μετεωρολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, 
ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.). Διαπιστώθηκε ότι τις απογευματινές ώρες τα συμπτώματα είναι 
εντονότερα. Εξετάστηκε επίσης η σχέση που πιθανά έχει με το σύνδρομο ο τύπος των κτι-
ρίων στα οποία εκδηλώνεται. Σχετικά, προέκυψε ότι σε κτίρια που έχουν αλλάξει χρήση 
απαντώνται στατιστικά αυξημένες συχνότητες εκδήλωσης του συνδρόμου. Το ίδιο ισχύει 
και για τα πυκνοκατοικημένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. 

Παρόλο που από τις μελέτες που έγιναν (και συνεχίζουν να γίνονται) για το σύνδρομο του 
άρρωστου κτιρίου προέκυψαν πολλά και χρήσιμα στοιχεία, τα κρίσιμα ερωτήματα που 
αφορούν τα αίτια που το προκαλούν παραμένουν ουσιαστικά αναπάντητα. Έτσι, αυτό εξα-
κολουθεί, τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες παθήσεις που σχετίζονται με τα κτίρια, να 
παραμένει ασαφώς ορισμένο και ανεπαρκώς τεκμηριωμένο. Μάλιστα, τη σύγχυση επι-
τείνει και μια ομάδα ειδικών που επιμένουν ότι το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου δεν 
υπάρ  χει στην πραγματικότητα. Αρνούνται δηλαδή να παραδεχθούν ότι τα συμπτώματα που 
του αποδίδονται συνιστούν μια ξεχωριστή πάθηση, αλλά αντίθετα, εκτιμούν ότι πρόκειται 
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για άλλες ασθένειες (π.χ. απλές ιώσεις) ή για υστερικές εκδηλώσεις ή ακόμη για παραπλα-
νητικά ή υπερβολικά πα ράπονα εργαζόμενων (ή μαθητών) που απλά θέλουν να “αποδρά-
σουν” από την εργασία τους.

Μέτρα προστασίας από το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου

Ανεξάρτητα πάντως από την ύπαρξη ή μη του συνδρόμου, τα παρακάτω μέτρα, που προ-
τείνονται για την εξουδετέρωση κάποιων παραγόντων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι 
έχουν σχέση με την εκδήλωσή συμπτωμάτων που αποδίδονται σε αυτό, ασφαλώς βοη-
θούν στη βελτίωση των συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων. 

  Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός σε όλους ανεξαίρετα τους χώρους του κτιρίου. 
Να τηρούνται τα σχετικά πρότυπα (όπου αυτά υπάρχουν) ή οι υποδείξεις που προ-
κύπτουν από τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα. Να λαμβάνεται ειδική μέρι-
μνα για τις αυξημένες απαιτήσεις αερισμού των χώρων όπου περιστασιακά συγκε-
ντρώνονται πολλά άτομα. Επίσης, πέραν της ποσότητας αερισμού, είναι απαραίτητο 
να εξασφαλίζεται επαρκής ανάμιξη των εναλλασσόμενων αέριων μαζών σε όλους 
τους χώρους του κτιρίου.

  Να αποφεύγεται η τοποθέτηση των ανοιγμάτων εισόδου του αέρα στο εσωτερικό 
του κτι ρίου στις πλευρές που είναι προσανατολισμένες σε πηγές περιβαλλοντικής 
ρύπανσης (π.χ. δρό μοι μεγάλης κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων). 
Επίσης, να αποφεύγεται η γειτνίασή τους με τις εξόδους του αέρα παρακείμενων 
κτιρίων.

  Τα ανοίγματα εισόδου του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου να διατηρούνται καθαρά 
και στεγνά. Το μέτρο αναφέρεται περισσότερο στα κτίρια με μηχανικά συστήματα 
αερισμού και αφορά, εκτός από τις εισόδους του αέρα, και τους σωλήνες διανομής 
του στους επιμέρους χώρους. 

  Τα συστήματα καθαρισμού του εισερχόμενου αέρα καθώς και τα συστήματα 
ανακύκλω σης και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα βοηθούν στη διατήρηση χαμη-
λών συγκεντρώσεων ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
ότι παρόμοια συστήματα είναι αποτελεσματικά μόνο για την απομάκρυνση μέρους 
των αέριων ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων. 

  Τα φίλτρα του αέρα, όπου αυτά υπάρχουν (π.χ. συστήματα κλιματισμού, απορροφη-
τήρες κουζίνας, ηλεκτρικές σκούπες), να διατηρούνται καθαρά και στεγνά. Ακόμη, 
θα πρέπει αυτά να αντικαθίστανται τακτικά. 

  Η υγρασία σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου να διατηρείται χαμη-
λότερη του 60 %. Να επιδιορθώνονται άμεσα όλα τα στοιχεία της κατασκευής που 
παρουσιάζουν προβλήματα υγρασίας.

  Να αποφεύγονται αντικείμενα και υλικά ύποπτα για εκλύσεις πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOCs) και φορμαλδεΰδης. Να περιοριστούν όσο γίνεται μέσα στο κτίριο 
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τα ρυπογόνα αντικείμενα και υλικά (π.χ. άσβεστος, αμίαντος, fiberglass, HDF). Εάν 
είναι δυνατόν, αυτά να αντικατασταθούν με άλλα που οι προδιαγραφές τους εγγυώ-
νται ασφαλέστερη συμπεριφορά. Να γίνει, σε όσα από αυτά επιδέχονται, κατάλληλη 
επεξεργασία για περιορισμό των εκλύσεων αέριων ρύπων (π.χ. βερνίκωμα). Σε 
κάθε περίπτωση, η χρήση και μεταχείριση των υλικών αυτών να γίνεται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Η αποθήκευση των ύποπτων για εκλύσεις αέριων ρύπων υλικών (απορρυπαντικά, 
διαλυτικά, εντομοκτόνα, μπογιές, κόλλες, κ.λπ.) να γίνεται μέσα σε ειδικά αεροστεγή 
ντουλάπια, σε καλά αεριζόμενους χώρους του κτιρίου. Η χρήση αυτών των υλικών 
να γίνεται κατά τις περιόδους που οι ένοικοι απουσιάζουν ή είναι λιγότεροι (π.χ. κατά 
τις ημέρες αργίας στα κτίρια εργασίας). Μάλιστα, καλό είναι μετά τη χρήση τους να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος πριν από την επιστροφή των ενοίκων ώστε, μέσω του 
αερισμού, να διαχέονται στο περιβάλλον οι εκλυόμενοι ρύποι.

  Να απαγορευτεί ή να περιοριστεί το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του κτι-
ρίου. Εναλλακτικά να δημιουργηθούν ειδικοί για τον σκοπό αυτό χώροι στους οποί-
ους να εξασφαλιστούν κατάλληλες προϋποθέσεις αερισμού.

  Οι μηχανές και τα λοιπά μέσα εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά 
μηχα νήματα, κ.λπ.) να τοποθετούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Για την εγκα-
τάσταση και συντήρησή τους να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, 
αυτά να καθαρίζονται τακτικά και να αντικαθίστανται τα φίλτρα τους (όπου υπάρ-
χουν) και τα φθειρόμενα εξαρτήματά τους.

  Οι σοβαρές πηγές έκλυσης αέριων ρύπων, που πιθανά υπάρχουν στο κτίριο, να 
τοποθετούνται σε δωμάτια ή περιοχές από τις οποίες ο αέρας εξέρχεται απευθείας 
στο περιβάλλον. Το μέτρο ενδείκνυται για τα δωμάτια όπου αποθηκεύονται ρυπο-
γόνα υλικά, τα δωμάτια καπνιστών, τα δωμάτια όπου λειτουργούν φωτοτυπικά ή 
εκτυπωτικά μηχανήματα, κ.λπ.

  Να αποφεύγεται στο εσωτερικό του κτιρίου οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει χημι-
κές αντιδράσεις (π.χ. καύσεις υλικών, αναμίξεις υγρών, κ.λπ). 

  Να καθαρίζονται τακτικά όλοι οι χώροι του κτιρίου. Να καθαρίζονται οι τοίχοι και τα 
τα βάνια τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

  Να καθυστερεί η κατοίκηση νέων ή πρόσφατα ανακαινισμένων κτιρίων προκειμέ-
νου να διαχυθούν οι αέριοι ρύποι που εκλύουν πολλά από τα υλικά που χρησιμο-
ποιούνται σε οικοδομικές εργασίες.

  Οι μικροκλιματικοί παράγοντες στο εσωτερικό του κτιρίου (θερμοκρασία, υγρασία, 
κ.λπ.) να διατηρούνται σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης για τους 
ενοίκους. 

  Να γίνει ενημέρωση και, όπου χρειάζεται, εκπαίδευση των εργαζόμενων, συντηρη-
τών και γενικά όσων ασχολούνται με το κτίριο, για τα εφαρμοζόμενα μέτρα και να 
ζητηθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία προκειμένου αυτά να λειτουρ-
γήσουν πιο αποτελεσματικά.
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Τα προτεινόμενα μέτρα, όπως εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, δεν είναι όλα ισο-
δύναμα στην εφαρμογή τους. Ορισμένα από αυτά συνεπάγονται πολύ υψηλό κόστος, άλλα 
προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιας υποδομής (π.χ. σύστημα μηχανικού αερισμού), άλλα 
τέλος προϋποθέτουν συμβατότητα προς τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο. Συνεπώς, η επιλογή των καταλληλότερων και προ-
σφορότερων και η ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του κάθε κτιρίου απαιτεί μια διαδικα-
σία σχεδιασμού. Η διαδικασία αυτή εύλογα θα μπορούσε κανείς να προτείνει ότι θα είναι 
πιο αποδοτική εφόσον ενταχθεί στη φάση του γενικότερου σχεδιασμού του κτιρίου.

Τα παραπάνω μέτρα αφορούν κοινά κτίρια κατοικίας και εργασίας (μη βιομηχανικά κτί ρια) 
και η εφαρμογή τους (συνήθως η συνδυασμένη εφαρμογή τους) συμβάλει στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας μέσα σε αυτά. Παρόλο που τα μέτρα μπορούν - και 
αξίζει - να ειδωθούν ανεξάρτητα της επίδρασής τους στο σύνδρομο του άρρωστου κτι-
ρίου, είναι βέβαιο ότι αυτά έχουν θετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπισή του. Για τον λόγο 
αυτόν, η εφαρμογή τους ενδείκνυται σε κτίρια για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες 
ότι οι ένοικοί τους εκδήλωσαν κιόλας συμπτώματα του συνδρόμου ή σε κτίρια της ομάδας 
“αυ ξη μέ νου κινδύνου”, δηλαδή, κτίρια αεριζόμενα με μηχανικά συστήματα, ενεργειακά κτί-
ρια, κτίρια που άλλαξε η χρήση τους κ.λπ.
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Σύνοψη

Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου ασχοληθήκαμε με τις συνθήκες στους χώρους εργασίας. 
Εξετάσαμε συνοπτικά τους παράγοντες που εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και υγιεινής 
μέσα στα κτίρια εργασίας, όπως: θερμοπροστασία, ηλιασμός, φωτισμός, αερισμός, ποιό-
τητα εσωτερικού αέρα κ.λπ. Για κάθε έναν από αυτούς, εξηγήσαμε τη σημασία του και προ-
τείναμε τρόπους καλύτερης αξιοποίησής του σε κτίρια που στεγάζουν δραστηριότητες του 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.

Διερευνήσαμε τους απειλητικούς για την υγεία των εργαζόμενων παράγοντες στους 
χώρους εργασίας. Έμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένους αέριους ρύπους που σχετίζονται 
με την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό αυτών των χώρων (Ραδόνιο, 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, Φορμαλδεΰδη κ.λπ.). Επισημάναμε τους μηχανισμούς που 
υποστηρίζουν τη δράση αυτών των παραγόντων και προτείναμε μέτρα για τον έλεγχό τους. 

Εξηγήσαμε συνοπτικά πώς ορίζεται και πώς εκτιμάται η τοξικότητα των απειλητικών για 
την υγεία των εργαζόμενων ουσιών. Παρουσιάσαμε τις δυσκολίες που συναντώνται στις 
συσχετίσεις μεταξύ δόσεων και επιπτώσεων στην υγεία. Παρουσιάσαμε και άλλες παρα-
μέτρους επικινδυνότητας των ουσιών και προτείναμε, εν συντομία, αντίστοιχα μέτρα προ-
στασίας. 

Τέλος, εξηγήσαμε συνοπτικά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποιες ασθένειες αναγνω-
ρίζονται ως επαγγελματικές σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και, ακόμη, περι-
γράψαμε τις ενοχλήσεις και τη συμπτωματολογία ορισμένων παθήσεων που σχετίζονται 
με την υποβαθμισμένη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια εργασίας. Ιδιαίτερα, 
παρουσιάσαμε τα αίτια και τα συμπτώματα του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτιρίου και προ-
τείναμε μέτρα προστασίας από αυτό.
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Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
 1.  Ποια είναι τα δύο βασικά κριτήρια ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός κτι-

ρίου; 
 2.  Τι εξασφαλίζει σε μια επιχείρηση η τήρηση των βασικών κριτηρίων ποιότητας εσωτε-

ρικού περιβάλλοντος;
 3. Τι ονομάζεται θερμική άνεση και τι θερμοπροστασία;
 4. Ποιοι φυσικοί παράγοντες διαμορφώνουν τη θερμική άνεση ενός χώρου;  
 5. Πού εφαρμόζεται η ηλιοπροστασία;
 6. Ποιες είναι οι κατηγορίες μέτρων ανεμοπροστασίας κτιρίων;
 7.  Αναφέρατε μερικά συμπτώματα που εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι επισκέ-

πτες-πελάτες μιας επιχείρησης με κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα.
 8. Γιατί είναι το Ραδόνιο βλαβερό;
 9.  Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε στο εσωτερικό περιβάλλον από τις μηχανές γρα-

φείου (Υπολογιστές, εκτυπωτές, fax κ.λπ.);
 10. Ο έλεγχος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας σε ποιους παράγοντες αναφέρεται; 
 11.  Για πολλές τοξικές ύλες, ανάμεσα στις οποίες είναι ο αμίαντος, ο υδράργυρος, 

το ανόργανο αρσενικό και το χλωριούχο βινύλιο, θεωρείται ότι δεν υπάρχει δόση 
«κατωφλίου». Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

 12. Ποιοι είναι οι τρόποι εισόδου μιας βλαβερής ουσία στον ανθρώπινο οργανισμό;
 13. Ποιες είναι οι δυσκολίες στον έλεγχο της τοξικότητας;
 14. Τι ονομάζεται συνεργισμός στην τοξικότητα;
 15. Ποια μέτρα προφύλαξης ενδείκνυνται για πρόληψη δερματολογικών ασθενειών; 
 16. Πώς ταξινομούνται τα πιθανά αίτια του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτιρίου;

    Άσκηση 2 Πολλαπλής επιλογής

1. Ποιο από τα παρακάτω μέτρα δεν βοηθά στη θερμοπροστασία των κτιρίων ; 
 α) χρήση θερμομονωτικών υλικών,
 β) χρήση αεροπερατών δομικών υλικών,
 γ) επιδιόρθωση ρωγμών και άλλων κακοτεχνιών,
 δ) αλλαγή παλαιών κουφωμάτων.
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2. Ποιο από τα παρακάτω μέτρα ηλιοπροστασίας ανήκει στα σταθερά σκίαστρα ;
 α) τα παντζούρια και ρολά,
 β) τα δένδρα και οι θάμνοι,
 γ) οι πρόβολοι,
 δ) οι τέντες και ομπρέλες.

3.  Ποια από τις παρακάτω παροχές καθαρού αέρα ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις 
ενός ατόμου σε ανάπαυση ;

 α) 5 m3/ώρα,
 β) 10 m3/ώρα,
 γ) 15 m3/ώρα,
 δ) 20 m3/ώρα,
 ε) 25 m3/ώρα.

4. Σε ένα χώρο με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις αερισμού θα προτιμούσατε να έχετε 
 α) αεροστεγή κουφώματα,
 β) αεροπερατά κουφώματα,
 γ) κουφώματα που ανοιγοκλείνουν εύκολα, χειροκίνητα,
 δ) μηχανικό σύστημα αερισμού,
 ε) σύστημα αυτοματισμού για ρύθμιση του αερισμού.

5.  Σε ένα εργοστάσιο, ποια από τα παρακάτω μέτρα ηχοπροστασίας θα ήταν κατά τη γνώμη 
σας τα πιο κατάλληλα;

 α) έλεγχος θορύβου στην πηγή,
 β) ακουστικές διορθώσεις,
 γ) ηχομονωτικά κουφώματα,
 δ) όλα τα παραπάνω.

6.  Αντιστοιχήστε τους αέριους ρύπους του παρακάτω πίνακα στις κυριότερες πηγές τους 
στο εσωτερικό των κτιρίων.

Ραδόνιο 

VOCs

CO

Αμμωνία

Φορμαλδεΰδη

SO2

Δομικά Υλικά

Εξοπλισμός

Βιολογικές

Δραστηριότητες Ενοίκων

7.  Ποια από τις βασικές στρατηγικές ελέγχου της εσωτερικής ρύπανσης παραλείφθηκε 
από την παρακάτω λίστα:

 - η διαχείριση πηγών,
 - ο αερισμός,
 - ο έλεγχος έκθεσης,
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 - τα συστήματα καθαρισμού του αέρα,
 - η ενημέρωση και εκπαίδευση. 

8.  Αντιστοιχίστε τους παρακάτω απειλητικούς για την υγεία παράγοντες σε χώρους εργα-
σίας στις κατηγορίες τους:

ακτίνες Laser 

εξοπλισμός εργασίας 

ραδιενεργά υλικά  

εκρηκτικά

μεταλλαξιογόνες ουσίες 

βακτήρια

ρυθμός εργασίας 

υπεριώδης ακτινοβολία

Φυσικοί 

Χημικοί 

Βιολογικοί 

Εργονομικοί

9. Ποιο κριτήριο εργονομικών παρεμβάσεων έχει παραληφθεί από την παρακάτω λίστα:
οστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων.

ου ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης από την εργασία.
-

σίας.

10.  Ποιο από τα παρακάτω ποσοστά προσεγγίζει καλύτερα το ποσοστό των εργαζόμενων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες 

 α) 5 %,
 β) 10 %,
 γ) 15 %,
 δ) 20 %,
 ε) 25 %.

11.  Σημειώστε στην παρακάτω λίστα ποιες ενοχλήσεις μπορεί να συνδέονται με το Σύν-
δρομο του Άρρωστου Κτιρίου:

 α)  ερεθισμός των ματιών, 
 β)  ξηρότητα δέρματος, 
 γ)  υπέρταση,
 δ)  διανοητική κόπωση, 
 ε)  φωτοφοβία,
 στ)  ζάλη,
 ζ)  φαγούρα.
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12. Το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου, στους χώρους που εκδηλώνεται, συνεπάγεται:
 α) μείωση της παραγωγικότητας, 
 β) αύξηση των απουσιών των εργαζόμενων από την εργασία τους,
 γ) φθορά του κτιρίου και του εξοπλισμού του,
 δ) όλα τα παραπάνω.

Άσκηση 3 (Σωστό – Λάθος)

1.  Όσο χαμηλότερη είναι η υγρασία τόσο το καλύτερο για τις συνθήκες εσωτερικού περι-
βάλλοντος.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η θερμομόνωση όλων των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου εξασφαλίζει καλύτερη θερ-
μοπροστασία.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Ως αερισμός ορίζεται η κίνηση του αέρα μέσα σε έναν χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο 
χρησιμοποιούμενος εσωτερικός αέρας να αντικαθίσταται συνεχώς από νωπό. 

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Στα συστήματα καθαρισμού του αέρα περιλαμβάνονται τα φίλτρα απομάκρυνσης στε-
ρεών και αέριων ρύπων. Τα δεύτερα είναι αρκετά ακριβά, δύσκολα στην εγκατάστασή 
τους και για ειδικούς μόνο ρύπους.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Ένας τομέας περιβαλλοντικής επίδρασης στον οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
φαίνεται να έχουν προδιάθεση είναι αυτός της εσωτερικής ρύπανσης και πιο ειδικά της 
υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων όπου στεγάζονται.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Τα αδρανή δομικά υλικά όπως τσιμέντο, τούβλα, πέτρες, είναι ακίνδυνα για την υγεία 
του ανθρώπου και δεν εκπέμπουν αέριους ρύπους. 

    Σωστό                                              Λάθος

7.  Η νόσος των λεγεωναρίων είναι μια πάθηση που οφείλεται σε εισπνοή αέριων ρύπων. 

    Σωστό                                              Λάθος
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8.  Όλες οι ουσίες που εισέρχονται στον οργανισμό αποβάλλονται με τον χρόνο.

    Σωστό                                              Λάθος

9.  Οι τοξικές ουσίες σε συγκεκριμένες δόσεις έχουν τα ίδια αποτελέσματα στους λήπτες 
τους. 

    Σωστό                                              Λάθος

10.  Οι επιδημιολογικές έρευνες τοξικότητας των ουσιών είναι εξαιρετικά δυσχερείς και 
συχνά χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

    Σωστό                                              Λάθος

11.  Ο κίνδυνος από μια τοξική ουσία είναι ανάλογος της τοξικότητάς της.

    Σωστό                                              Λάθος

12.  Στον καπνό του τσιγάρου έχουν καταμετρηθεί περισσότερες από 4.700 πτητικές χημικές 
ενώσεις.

    Σωστό                                              Λάθος

13.  Σε ορισμένες μελέτες διαπιστώθηκε αύξηση του συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου 
σε κτίρια που είχαν μηχανικά αεριζόμενους χώρους και συστήματα κλιματισμού και 
ύγραν σης του αέρα.

    Σωστό                                              Λάθος

14.  Ο τέτανος υπάγεται στις επαγγελματικές ασθένειες.

    Σωστό                                              Λάθος
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Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Η άνεση και η υγιεινή.
2.  α) Η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και β) η αύξηση της παραγωγικότητάς της.
3.  Ως θερμική άνεση ορίζεται η ισορρόπηση των ανταλλαγών θερμότητας και υγρασίας 

μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας. Σε συν-
θήκες θερμικής άνεσης δεν αισθανόμαστε κρύο ή ζέστη. 

  Θερμοπροστασία ονομάζεται το σύνολο των μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό 
των απωλειών και τον έλεγχο των ανταλλαγών θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλ-
λον για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου. 

4.  1) η μέση θερμοκρασία του αέρα, 
  2) η μέση θερμοκρασία των επιφανειών που ορίζουν τον χώρο (π.χ. τοίχοι, δάπεδο, 

ταβάνι),
 3) η σχετική υγρασία του αέρα και 
 4) οι ταχύτητες των αέριων ρευμάτων που επιδρούν στο σώμα. 
5.  Η ηλιοπροστασία εφαρμόζεται σε περιοχές με θερμά κλίματα, σε μικρά και μέσα γεω-

γραφικά πλάτη, όπου καταγράφονται υψηλές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας προκειμένου 
να προστατέψει τους χρήστες ενός κτιρίου από τη ζέστη και το θάμπωμα στην όραση.

6.  Οι ανεμοφράκτες και τα μέτρα ενίσχυσης των ευαίσθητων σημείων και περιοχών της 
κατασκευής.

7.  Πονοκέφαλος, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, συμφόρηση της μύτης, βήχας, φτέρνισμα, 
ερεθισμοί στα μάτια, τη μύτη, τον λαιμό και το δέρμα, ζαλάδα, ναυτία.

8.  Το ραδόνιο είναι ραδιενεργό αέριο και εισπνεόμενο για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευμόνων. 

9.  Εκπομπές όζοντος και VOCs.
10.  Φυσικοί παράγοντες: π.χ. ακτίνες Laser, υπεριώδης ακτινοβολία, κ.λπ. Χημικοί παράγο-

ντες: τοξικές, επικίνδυνες ουσίες, Βιολογικοί παράγοντες: μικρόβια, ιοί, κ.λπ. και Εργο-
νομικοί παράγοντες: αναφέρονται γενικά στη σχέση του εργαζόμενου με τις συνθήκες 
εργασίας.

11.  Ότι και η πιο μικρή συγκέντρωση των παραπάνω τοξικών ουσιών είναι ιδιαίτερα επι-
βλαβής για τον άνθρωπο.

12. α. Με την αναπνοή, β. διά μέσου του δέρματος και των ματιών, και γ. με κατάποση.
13. Η μελέτη της σχέσης μεταξύ δόσης μιας ουσίας και των επιπτώσεων που προκαλεί.
14.  Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένας τοξικός ρύπος μπορεί να γίνει πιο τοξικός με την 

ταυτόχρονη δράση άλλου ρύπου.
15. Προστασία του με χρήση προστατευτικής ενδυμασίας και γαντιών. 
16. Σε Βιολογικά, Χημικά και Φυσικά.

Παράρτημα
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   Άσκηση 2 Πολλαπλής επιλογής

1.  Η χρήση αεροπερατών δομικών υλικών (β) δεν συμβάλει στη θερμοπροστασία των κτι-
ρίων.

2. Οι πρόβολοι (γ)

3.  Αν δεχθούμε ότι η σωστή παροχή είναι 12 m3/ώρα, τότε η επιλογή που την ικανοποιεί 
καλύτερα είναι το 15 m3/ώρα. Η επιλογή 10 m3/ώρα προσεγγίζει μεν αριθμητικά καλύ-
τερα την απαιτούμενη παροχή, αλλά δεν την καλύπτει.

4.  Η καλύτερη επιλογή θα ήταν τα αυτόματα συστήματα. Όμως, αυτά, προκειμένου για 
τον αξιόπιστο έλεγχο αερισμού, έχουν υψηλό (σχεδόν απαγορευτικό) κόστος. Η επι-
λογή του βαθμού αεροπερατότητας των κουφωμάτων, από την άλλη πλευρά, σε βοη-
θάει στον έλεγχο του αερισμού. Ώστε, η βέλτιστη λύση είναι τα χειροκίνητα ελεγχόμενα 
συστήματα, είτε πρόκειται για εξωτερικά κουφώματα που ανοιγοκλείνουν εύκολα είτε 
για εγκατεστημένα μηχανικά συστήματα που τα ενεργοποιούμε όταν χρειάζεται.

5.  Η καλύτερη επιλογή είναι ο έλεγχος του θορύβου στην πηγή (α). Οι ακουστικές διορ-
θώσεις γίνονται κυρίως σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις ακουστικής (π.χ. θέατρο). Τα 
ηχομονωτικά κουφώματα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του εξωτερικού θορύβου ή 
για τον περιορισμό της ηχορύπανσης στο άμεσο περιβάλλον του εργοστασίου.

6. Δομικά Υλικά: Ραδόνιο, Φορμαλδεΰδη, VOCs 
 Εξοπλισμός: CO, VOCs, Ραδόνιο
 Βιολογικές: Αμμωνία, VOCs
 Δραστηριότητες Ενοίκων: CO, VOCs, Αμμωνία

7. Παραλείφθηκε ο άμεσος αερισμός.

8. Φυσικοί : ακτίνες Laser, ραδιενεργά υλικά, υπεριώδης ακτινοβολία
 Χημικοί: εκρηκτικά 
 Βιολογικοί: μεταλλαξιογόνες ουσίες, βακτήρια
 Εργονομικοί: εξοπλισμός εργασίας, ρυθμός εργασίας

9. Η μείωση ή εξάλειψη των εξαναγκασμών – περιορισμών που επιβάλει η εργασία.

10.  Το 15 % (γ), αν δεχθούμε τα αποτέλεσμα σχετικής έρευνας που υπολόγισε το αντίστοιχο 
ποσοστό στο 16 %. 

11.  Η υπέρταση (γ) και η φωτοφοβία (ε) δεν περιλαμβάνονται στα τυπικά συμπτώματα του 
συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου.

12.  Το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου δεν προκαλεί φθορές στο κτίριο και τον εξοπλισμό 
του (γ).
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Άσκηση 3 (Σωστό – Λάθος)

1.  Λάθος ! Τα επιθυμητά όρια υγρασίας είναι μεταξύ 40 και 60 %. Πέραν αυτών των ορίων 
δυσφορούμε.

2.  Λάθος ! Η θερμοπροστασία γίνεται μόνο στα στοιχεία του κελύφους. Δεν έχει κανένα 
νόημα να μονώνουμε εσωτερικούς τοίχους ή γενικά στοιχεία μεταξύ χώρων ελεγχόμε-
νης θερμοκρασίας.

3. Σωστό !
4. Σωστό !
5. Σωστό !
6. Λάθος ! Εκπέμπουν Ραδόνιο, Φορμαλδεΰδη, Θειικά άλατα, VOCs κ.ά.
7.  Λάθος ! Προκαλείται από το βακτήριο Legionella που μπορεί εύκολα να πολλαπλασια-

στεί και να αποικήσει συστήματα κρύου και ζεστού νερού και οποιεσδήποτε άλλες 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν νερό.

8. Λάθος ! Υπάρχουν και ουσίες που πρακτικά δεν αποβάλλονται ποτέ (π.χ. ο γραφίτης). 
9.  Λάθος ! Οι υποκειμενικοί παράγοντες είναι αυτοί που διαφοροποιούν την επίδραση 

κάθε ουσίας στον οργανισμό.
10. Σωστό !
11.  Λάθος ! Εξαρτάται από τον χειρισμό της. Μια υψηλής τοξικότητας ουσία μπορεί να 

εμφανίζει μικρό κίνδυνο αν λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις ενώ, από την άλλη 
πλευρά, είναι δυνατόν μια ουσία χαμηλής τοξικότητας να εμφανίζει υψηλό κίνδυνο για 
την υγεία αν χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο ή χωρίς προφυλάξεις.

12. Σωστό !
13. Σωστό !
14. Σωστό ! υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.  

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

α.  Οι εκδόσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεν. Δ/νσης Συνθηκών & Υγι-
εινής της Εργασίας.

  (Ο κατάλογος των εκδόσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.ypakp.gr/), 
στη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ » ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ » Γεν. Δ/νσης Συνθηκών 
& Υγιεινής της Εργασίας  

β.  Οι εκδόσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). 

  Ο κατάλογος των εκδόσεων βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr/el/category_
details.jsp?cat_id=32
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            Προτεινόμενες ιστοσελίδες

http://www.gsevee.gr – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

http://www.imegsevee.gr/ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ για τεχνικές ειδικότητες

 Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις στο Περιβάλλον  
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων     
 • Αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία

 Υγιεινή στους Χώρους Εργασίας
 • Περιβαλλοντικές συνθήκες στο χώρο εργασίας  
 • Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Χημικές ουσίες - Τοξικά απόβλητα 
 • Επαγγελματικές ασθένειες
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