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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέµα : Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 18 Απριλίου 2005 για την 

έκδοση οδηγίας 2005/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από 
φυσικούς παράγοντες (οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας 

όσον αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους 

από φυσικούς παράγοντες (οπτική ακτινοβολία) 

(19η ειδική οδηγία κατά 

την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137, παράγραφος 2, 

 

την πρόταση της Επιτροπής1, που υποβλήθηκε µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική 

επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

 

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 
1  ΕΕ C 77, 18.3.1993, σ. 12 και ΕΕ C 230, 19.8.1994, σ. 3. 
2 ΕΕ C 249, 13.9.1993, σ. 28. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 1994 (ΕΕ C 128, 9.5.1994, σ. 146) 

που επιβεβαιώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 (ΕE C 54, 25.2.2000, σ. 75), κοινή θέση του 
Συµβουλίου της ..... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ..... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει, µε οδηγίες, ελάχιστες 

προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να 

διασφαλίζεται καλύτερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων. 

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην αποφυγή επιβολής διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών 

περιορισµών που ενδέχεται να εµποδίσουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων. 

 

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραµµα δράσης της σχετικά µε την εφαρµογή του 

Κοινοτικού Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων προβλέπει 

τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας που αφορούν στην έκθεση των 

εργαζοµένων σε κινδύνους οφειλόµενους σε φυσικούς παράγοντες. Τον Σεπτέµβριο του 

1990, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε αυτό το πρόγραµµα δράσης1, 

µε το οποίο καλεί ιδίως την Επιτροπή να καταρτίσει ειδική οδηγία για τους κινδύνους που 

συνδέονται µε το θόρυβο, τους κραδασµούς και κάθε άλλο φυσικό παράγοντα στο χώρο 

εργασίας. 

                                                 
1 ΕΕ C 260, 15.10.1990, σ. 167. 
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(3) Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν στις 25 Ιουνίου 

2002, την οδηγία 2002/44/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον 

αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 

παράγοντες (κραδασµοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 

της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)1. Στη συνέχεια, στις 6 Φεβρουαρίου 2003, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν, την οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους 

προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)2. Αργότερα, στις 29 Απριλίου 2004, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2004/40/ΕΚ περί των 

ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων 

σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η 

ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).3 

 
(4) Κρίνεται πλέον αναγκαίο να θεσπισθούν µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται µε την οπτική ακτινοβολία, λόγω των επιπτώσεών της στην υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων και ιδίως των βλαβών που προκαλεί στα µάτια και το 

δέρµα. Τα µέτρα αυτά δεν αποβλέπουν µόνο στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 

κάθε εργαζόµενου ξεχωριστά αλλά και στην επίτευξη, για όλους τους εργαζόµενους της 

Κοινότητας, ενός ελάχιστου βαθµού προστασίας, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες 

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 

                                                 
1  ΕΕ L 177, 6.7.2002, σ. 13. 
2  ΕΕ L 42, 15.2.2003, σ. 38. 
3  EE L 184, 24.5.2004, σ. 1. 
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(5) Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, γεγονός που παρέχει στα κράτη µέλη 

τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία 

των εργαζοµένων, και ιδίως να καθορίσουν χαµηλότερες οριακές τιµές έκθεσης. Η εφαρµογή 

της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για οιαδήποτε 

οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την κατάσταση που επικρατεί ήδη σε κάθε κράτος µέλος. 

 
(6) Ένα σύστηµα προστασίας κατά των κινδύνων από την οπτική ακτινοβολία θα πρέπει να 

περιορίζεται σε έναν ορισµό, χωρίς υπερβολικές λεπτοµέρειες, των επιδιωκόµενων στόχων, 

των αρχών που πρέπει να τηρούνται και των βασικών τιµών που πρέπει να εφαρµόζονται 

ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές µε ισοδύναµο 

τρόπο. 

 
(7) Η µείωση του επιπέδου έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία µπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικότερα µε την ενσωµάτωση προληπτικών µέτρων ήδη κατά το στάδιο του 

σχεδιασµού των θέσεων εργασίας, καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και 

µεθόδων εργασίας, εις τρόπον ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη µείωση των κινδύνων στην 

πηγή. Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις που αναφέρονται στον εξοπλισµό και τις µεθόδους 

εργασίας συµβάλλουν στην προστασία των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν το 

συγκεκριµένο εξοπλισµό και εφαρµόζουν τις αντίστοιχες µεθόδους εργασίας. Σύµφωνα µε τις 

γενικές αρχές πρόληψης του άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της 

βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία1, τα µέτρα 

συλλογικής προστασίας έχουν προτεραιότητα έναντι των µέτρων ατοµικής προστασίας. 

                                                 
1  ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 
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(8) Οι εργοδότες θα πρέπει να προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο και στις επιστηµονικές 

γνώσεις που αφορούν κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία, µε 

σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 

 
(9) Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της 

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η οποία εποµένως εφαρµόζεται στην έκθεση των 

εργαζοµένων σε οπτική ακτινοβολία, µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων 

διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία. 

 

(10) Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριµένο βήµα προς επίτευξη της κοινωνικής διάστασης της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

(11) Μπορεί να επιτευχθεί µια συµπληρωµατική προσέγγιση, η οποία αφενός προωθεί την αρχή 

της καλύτερης ρύθµισης και αφετέρου διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας, εφόσον τα 

προϊόντα που παράγουν οι κατασκευαστές πηγών οπτικής ακτινοβολίας και συναφούς 

εξοπλισµού συµµορφώνονται µε εναρµονισµένα πρότυπα σχεδιασµένα για να προστατεύουν 

την υγεία και ασφάλεια των χρηστών από τους συµφυείς µε αυτά τα προϊόντα κινδύνους· δεν 

είναι, εποµένως, αναγκαίο να επαναλαµβάνουν οι εργοδότες τις µετρήσεις ή τους 

υπολογισµούς που έχει ήδη κάνει ο κατασκευαστής για να εξακριβώσει τη συµµόρφωση του 

εν λόγω εξοπλισµού µε τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, όπως καθορίζονται στις οικείες 

κοινοτικές οδηγίες. 
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(12) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την 

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1. 

 

(13) Η τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης θα πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας όσον 

αφορά στις επιπτώσεις στην υγεία που ενδέχεται να απορρέουν από έκθεση σε οπτική 

ακτινοβολία. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η εφαρµογή οριακών τιµών έκθεσης και µηχανικών 

ελέγχων δεν κρίνεται πρόσφορη για την περίπτωση έκθεσης σε φυσικές πηγές οπτικής 

ακτινοβολίας, τα προληπτικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων της ενηµέρωσης και της 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων, έχουν αποφασιστική σηµασία για την εκτίµηση των κινδύνων 

και τη µείωση των κινδύνων από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 

(14) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη Βελτίωση της 

Νοµοθεσίας 2, τα κράτη µέλη προτρέπονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς 

όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο µέτρο του 

δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εσωτερικό 

δίκαιο και να τους δηµοσιοποιήσουν, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

                                                 
1  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
2  ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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ΤΜΗΜΑ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη 19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά στην 

προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, οι οποίοι 

προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία 

τους. 

 

2. Η παρούσα οδηγία αφορά στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

που οφείλονται σε δυσµενή αποτελέσµατα στα µάτια και το δέρµα λόγω έκθεσης σε οπτική 

ακτινοβολία. 

 

3. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζεται πλήρως στο σύνολο του αναφεροµένου στην 

παράγραφο 1 τοµέα, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων της παρούσας 

οδηγίας. 
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Άρθρο 2 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 

 

α) οπτική ακτινοβολία : κάθε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή µήκους κύµατος 

µεταξύ 100 nm και 1 mm. Το φάσµα της οπτικής ακτινοβολίας υποδιαιρείται σε υπεριώδη 

ακτινοβολία, ορατή ακτινοβολία και υπέρυθρη ακτινοβολία: 

 

(i) υπεριώδης ακτινοβολία : οπτική ακτινοβολία στην περιοχή µήκους κύµατος µεταξύ 

100 nm και 400 nm. Η υπεριώδης περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 

υποδιαιρείται σε UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) και UVC (100-280 nm), 

 

(ii) ορατή ακτινοβολία : οπτική ακτινοβολία στην περιοχή µήκους κύµατος µεταξύ 380 και 

780 nm, 

 

(iii) υπέρυθρη ακτινοβολία : οπτική ακτινοβολία στην περιοχή µήκους κύµατος µεταξύ 

780 nm και 1 mm . Η υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 

υποδιαιρείται σε IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) και IRC (3000 nm-1 mm), 

 

β) λέιζερ (ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή ακτινοβολίας) : κάθε διάταξη που 

µπορεί να εξαναγκασθεί να παράγει ή να ενισχύει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην 

περιοχή µήκους κύµατος της οπτικής ακτινοβολίας κυρίως µέσω της διεργασίας της 

ελεγχόµενης εξαναγκασµένης εκποµπής, 
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γ) ακτινοβολία λέιζερ : οπτική ακτινοβολία που προέρχεται από λέιζερ, 

 

δ) ασύµφωνη ακτινοβολία: κάθε οπτική ακτινοβολία που δεν είναι ακτινοβολία λέιζερ, 

 

ε) οριακές τιµές έκθεσης : όρια έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία τα οποία βασίζονται 

άµεσα σε διαπιστωµένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές µελέτες. Η τήρηση 

των ορίων αυτών διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε τεχνητές πηγές 

οπτικής ακτινοβολίας προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσµενείς επιπτώσεις στην 

υγεία, 

 

στ) ακτινοβολισµός (Ε) ή πυκνότητα ισχύος : η ισχύς ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε 

µια επιφάνεια, ανά µονάδα επιφανείας. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό 

µέτρο (W m- 2), 

 

ζ) έκθεση σε ακτινοβολία (Η) : το ολοκλήρωµα χρόνου του ακτινοβολισµού. Εκφράζεται 

σε τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο (J m-2), 

 

η) ακτινοβόληση (L): η ροή ή ισχύς ακτινοβολίας που διαδίδεται ανά µονάδα στερεάς 

γωνίας και ανά µονάδα επιφανείας. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο και ανά 

στερακτίνιο (W m-2 sr-1), 

 

θ) επίπεδο : ο συνδυασµός ακτινοβολισµού, έκθεσης σε ακτινοβολία και ακτινοβόλησης 

στον οποίον εκτίθεται ένας εργαζόµενος. 
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Άρθρο 3 

Οριακές τιµές έκθεσης 

 

1. Οι οριακές τιµές έκθεσης σε ασύµφωνη ακτινοβολία, πλην της εκπεµπόµενης από φυσικές 

πηγές οπτικής ακτινοβολίας, καθορίζονται στο Παράρτηµα I. 

 

2. Οι οριακές τιµές έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ καθορίζονται στο Παράρτηµα II. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

 

Άρθρο 4 

Προσδιορισµός της έκθεσης και εκτίµηση των κινδύνων 

 

1. Ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, προκειµένου περί εργαζοµένων που εκτίθενται 

σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, ο εργοδότης εκτιµά και, εάν είναι αναγκαίο, µετρά ή/και 

υπολογίζει τα επίπεδα έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία στα οποία ενδέχεται να εκτεθούν οι 

εργαζόµενοι ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστούν και να εφαρµοστούν τα µέτρα που απαιτούνται 

για να περιοριστεί η έκθεση στα αντιστοίχως προβλεπόµενα όρια. Η µεθοδολογία που ακολουθείται 

κατά την εκτίµηση, τη µέτρηση και τους υπολογισµούς υπακούει στα πρότυπα της ∆ιεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) όσον αφορά στην ακτινοβολία λέιζερ και στις συστάσεις της 

∆ιεθνούς Επιτροπής Φωτισµού (CIE) καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) 

όσον αφορά στην ασύµφωνη ακτινοβολία. Σε περιπτώσεις έκθεσης που δεν καλύπτονται από τα 

ανωτέρω πρότυπα και συστάσεις και εν αναµονή κατάλληλων προτύπων ή συστάσεων της ΕΕ, η 

εκτίµηση, η µέτρηση ή/και οι υπολογισµοί διενεργούνται βάσει των διαθέσιµων εθνικών ή διεθνών 

επιστηµονικώς τεκµηριωµένων κατευθυντήριων οδηγιών. Και στις δύο περιπτώσεις έκθεσης, κατά 

την εκτίµηση είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα που παρέχουν οι κατασκευαστές 

του εξοπλισµού όταν αυτός καλύπτεται από οικείες κοινοτικές οδηγίες. 

 

2. Ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, προκειµένου περί εργαζοµένων που εκτίθενται 

σε φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, ο εργοδότης προβαίνει σε εκτίµηση των κινδύνων για την 

υγεία και την ασφάλεια ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστούν και να εφαρµοστούν τα µέτρα που 

απαιτούνται για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αυτοί. 
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3. Η εκτίµηση, η µέτρηση ή/και οι υπολογισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 

και η εκτίµηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σχεδιάζονται και διενεργούνται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ τις σχετικές µε τις αναγκαίες αρµόδιες 

υπηρεσίες ή πρόσωπα καθώς και τις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Τα 

δεδοµένα που προκύπτουν από τις εκτιµήσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από 

τη µέτρηση ή/και τους υπολογισµούς του επιπέδου έκθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 1 φυλάσσονται υπό κατάλληλη µορφή ώστε να είναι δυνατόν να τα συµβουλευθεί 

κανείς σε µεταγενέστερο στάδιο. 

 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης αποδίδει 

ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη διεξαγωγή της εκτίµησης των κινδύνων, στα ακόλουθα : 

 

α) στο επίπεδο, την περιοχή µήκους κύµατος και τη διάρκεια της έκθεσης σε τεχνητές πηγές 

οπτικής ακτινοβολίας, 

 

β) στην έκθεση σε φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, 

 

γ) στις οριακές τιµές έκθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, 

 

δ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι 

ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου, 

 

ε) σε κάθε ενδεχόµενη επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που προκύπτει 

από αλληλεπιδράσεις, στο χώρο εργασίας, µεταξύ οπτικής ακτινοβολίας 

και φωτοευαισθητοποιών χηµικών ουσιών, 
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στ) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις, όπως προσωρινή τύφλωση, έκρηξη ή πυρκαϊά, 

 

ζ) στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισµού σχεδιασµένου για τη µείωση των επιπέδων έκθεσης 

σε οπτική ακτινοβολία, 

 

η) σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την επίβλεψη της υγείας, 

συµπεριλαµβανοµένων, στο µέτρο του δυνατού, και των σχετικών δηµοσιευµένων 

πληροφοριών, 

 

θ) στις πολλαπλές πηγές έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία, 

 

ι) σε ταξινόµηση των λέιζερ σύµφωνα µε το οικείο IEC πρότυπο και, όσον αφορά σε τεχνητές 

πηγές που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες παρόµοιες µε εκείνες από λέιζερ κατηγορίας 3Β 

ή 4, σε κάθε ανάλογη ταξινόµηση, 

 

κ) σε πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές πηγών οπτικής ακτινοβολίας και συναφούς 

εξοπλισµού εργασίας σύµφωνα µε τις οικείες κοινοτικές οδηγίες. 



 
5571/6/05 REV 6  GA/dch 14 
 DG G II   EL 

 

5. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µιαν εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 παράγραφος 1 σηµείο α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και να επισηµαίνει τα µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας οδηγίας. Η εκτίµηση των κινδύνων πρέπει 

να καταγράφεται επί καταλλήλου υποθέµατος, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και την εθνική 

πρακτική, µπορεί δε να περιλαµβάνει αιτιολόγηση εκ µέρους του εργοδότη ότι η φύση και η 

έκταση των κινδύνων που συνδέονται µε οπτική ακτινοβολία καθιστούν µη αναγκαία µια 

περαιτέρω λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων. Η εκτίµηση των κινδύνων επικαιροποιείται τακτικά, 

ιδίως εάν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν ξεπερασµένη ή εάν το 

επιβάλλουν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας. 

 

Άρθρο 5 

∆ιατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων 

 

1. Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύνου στην 

πηγή προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία πρέπει να 

εξαλείφονται ή να µειώνονται στο ελάχιστο. 

 

Η µείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία γίνεται βάσει των 

γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 

 

2. Όταν η εκτίµηση των κινδύνων που διενεργείται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4, παράγραφος 1 

για εργαζόµενους που εκτίθενται σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας υποδεικνύει ότι ενδέχεται 

να υπάρξει υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο 

δράσης, το οποίο περιλαµβάνει τεχνικά ή/και οργανωτικά µέτρα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη : 
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α) άλλες µεθόδους εργασίας που µειώνουν τον κίνδυνο από οπτική ακτινοβολία, 

 

β) την επιλογή εξοπλισµού εργασίας που εκπέµπει χαµηλότερων επιπέδων οπτική ακτινοβολία, 

λαµβάνοντας υπόψη την προς εκτέλεση εργασία, 

 

γ) τεχνικά µέτρα για τη µείωση της εκποµπής οπτικής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένης, 

όπου χρειάζεται, της χρήσης συστηµάτων αυτόµατης απενεργοποίησης, θωράκισης ή 

παρόµοιων µηχανισµών προστασίας της υγείας, 

 

δ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, των χώρων εργασίας και 

των συστηµάτων της θέσης εργασίας, 

 

ε) το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας, 

 

στ) τον περιορισµό της διάρκειας και του επιπέδου της έκθεσης, 

 

ζ) τη διαθεσιµότητα κατάλληλου εξοπλισµού ατοµικής προστασίας, 

 

θ) τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού εφόσον αυτός καλύπτεται από οικείες 

κοινοτικές οδηγίες. 

 

3. Όταν η εκτίµηση των κινδύνων που διενεργείται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4, παράγραφος 2 

υποδεικνύει κίνδυνο για εργαζοµένους που εκτίθενται σε φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, ο 

εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαµβάνει τεχνικά ή/και 

οργανωτικά µέτρα, για να µειώσει στο ελάχιστο τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. 
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4. Βάσει της διενεργούµενης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 εκτίµησης των κινδύνων, οι χώροι 

εργασίας, στους οποίους οι εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επίπεδα οπτικής ακτινοβολίας 

από τεχνητές πηγές που υπερβαίνουν τις οριακές τιµές έκθεσης, επισηµαίνονται µε κατάλληλη 

σήµανση σύµφωνα µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε 

τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (9η ειδική 

οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)1. Οι εν λόγω 

χώροι προσδιορίζονται και η πρόσβαση σ’ αυτούς περιορίζεται όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό 

και όταν υπάρχει κίνδυνος ενδεχόµενης υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης. 

 

5. Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνει ο εργοδότης προς συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία 

όσον αφορά στις τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών 

έκθεσης, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µειωθεί η έκθεση σε επίπεδα 

χαµηλότερα των οριακών τιµών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει τους λόγους υπέρβασης των 

οριακών τιµών έκθεσης και  προσαρµόζει αναλόγως τα µέτρα προστασίας και πρόληψης, ώστε να 

αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιµών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση των εργαζοµένων 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης. 

 

6. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 15 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα 

ευαίσθητες οµάδες κινδύνου. 

                                                 
1  ΕΕ L 245, 26.8.1992, σ. 23. 
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Άρθρο 6 

Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων 

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι 

στους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία 

ή/και στους εκπροσώπους τους, παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση και εκπαίδευση σε σχέση 

µε το αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας 

οδηγίας, και ιδίως σχετικά µε : 

 

α) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

 

β) τις οριακές τιµές έκθεσης και τους συναφείς δυνητικούς κινδύνους, 

 

γ) τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, της µέτρησης ή/και των υπολογισµών των επιπέδων έκθεσης 

σε οπτική ακτινοβολία που διενεργούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας 

οδηγίας, µε παράλληλη εξήγηση της σηµαντικότητάς τους καθώς και των δυνητικών 

κινδύνων, 

 

δ) τις µεθόδους εντοπισµού και αναφοράς των δυσµενών επιπτώσεων επί της υγείας λόγω της 

έκθεσης, 

 

ε) τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι δικαιούνται επίβλεψης της υγείας τους, 

 

στ) τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση, 

 

ζ) την ορθή χρήση κατάλληλου εξοπλισµού ατοµικής προστασίας. 
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Άρθρο 7 

∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων 

 

Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ επί των θεµάτων που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 8 

Επίβλεψη της υγείας 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη θεσπίζουν 

διατάξεις για τη διασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των εργαζοµένων όταν το 

αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας 

υποδεικνύει σηµαντικό κίνδυνο για την υγεία τους. Οι διατάξεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των 

απαιτήσεων που καθορίζονται για τους ιατρικούς φακέλους και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτούς, θεσπίζονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική. 
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2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, για κάθε εργαζόµενο 

ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τηρείται και 

επικαιροποιείται ατοµικός ιατρικός φάκελος. Οι ιατρικοί φάκελοι περιλαµβάνουν περίληψη των 

αποτελεσµάτων της διενεργούµενης επίβλεψης της υγείας, τηρούνται δε υπό κατάλληλη µορφή 

έτσι ώστε να είναι δυνατό να τους συµβουλεύεται κανείς αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό 

απόρρητο. Αντίγραφα των σχετικών φακέλων παρέχονται στην αρµόδια αρχή εφόσον ζητηθούν, 

χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο. Κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον 

προσωπικό του ιατρικό φάκελο. 

 

3. Όταν, από την επίβλεψη της υγείας, διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από 

διαγνώσιµη ασθένεια ή έχει υποστεί δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία του οι οποίες, κατά την 

εκτίµηση ιατρού ή ειδικού στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας, είναι αποτέλεσµα της έκθεσης 

σε οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία : 

 

α) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από τον ιατρό ή άλλο πρόσωπο µε τα κατάλληλα προσόντα για 

το αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά και του παρέχονται, ειδικότερα, πληροφορίες και 

συµβουλές σχετικά µε την όποια επίβλεψη της υγείας του απαιτείται µετά το πέρας της 

έκθεσης,  

 

β) ο εργοδότης ενηµερώνεται για κάθε σηµαντικό εύρηµα στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας, 

χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο, 

 

γ) ο εργοδότης : 

 

− επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων που διενεργείται κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 4, 

 

− επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων 

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5, 
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− λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του ειδικού στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας ή κάθε 

άλλου προσώπου µε τα κατάλληλα προσόντα ή της αρµόδιας αρχής κατά την εφαρµογή 

κάθε µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων 

σύµφωνα µε το άρθρο 5, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας ανάθεσης στον 

εργαζοµένο άλλης εργασίας, η οποία δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσής του σε επίπεδα 

ανώτερα από την αντίστοιχα προβλεπόµενη οριακή τιµή έκθεσης, και 

 

− µεριµνά για τη συνεχή επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση 

της κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου που έχει υποστεί ανάλογη έκθεση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρµόδιος ιατρός ή ο ειδικός στον τοµέα της επαγγελµατικής 

υγείας ή η αρµόδια αρχή µπορεί να προτείνει την υποβολή σε ιατρική εξέταση των 

εκτιθέµενων ατόµων. 

 

Άρθρο 9 

Κυρώσεις 

 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν την εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της 

εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα 

 

1. Κάθε τροποποίηση των οριακών τιµών έκθεσης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα 

θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης. 
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2. Τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων, αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα, συναρτήσει : 

 

α) της έκδοσης οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης σχετικά µε τον 

σχεδιασµό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισµού ή/και χώρων 

εργασίας, 

 

β) της τεχνικής προόδου, των µεταβολών των πλέον σχετικών εναρµονισµένων ευρωπαϊκών 

προτύπων ή διεθνών προδιαγραφών, και των νέων επιστηµονικών ευρηµάτων στον τοµέα της 

επαγγελµατικής έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία. 

 

θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 11 

Επιτροπή 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ. 

 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 

τρεις µήνες. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
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ΤΜΗΜΑ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 12 

Εκθέσεις 

 

Ανά πενταετία, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πρακτική 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εκθέτοντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. 

 

Ανά πενταετία, η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στο Χώρο Εργασίας σχετικά µε το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών και σχετικά µε την 

εκτίµησή της για τις εξελίξεις στον εν λόγω τοµέα καθώς και για τυχόν δράσεις που ενδέχεται να 

δικαιολογούνται βάσει των νέων επιστηµονικών γνώσεων. 

 

Άρθρο 13 

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 

 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο…..*. Ενηµερώνουν αµέσως 

την Επιτροπή σχετικά. 

                                                 
*  4 έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 

αυτής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου 

που θεσπίζουν ή έχουν ήδη θεσπίσει στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 15 

Παραλήπτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΑΣΥΜΦΩΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Οι τιµές έκθεσης  που σχετίζονται µε βιολογικές επιπτώσεις εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται 

να προσδιοριστούν βάσει των παρακάτω τύπων. Οι χρησιµοποιητέοι τύποι εξαρτώνται από την 

περιοχή µήκους κύµατος της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από την πηγή, τα δε αποτελέσµατα θα 

πρέπει να συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες οριακές τιµές έκθεσης που περιλαµβάνονται στον 

Πίνακα 1.1. Για µια δεδοµένη πηγή οπτικής ακτινοβολίας µπορεί να έχουν έννοια περισσότερες της 

µιας τιµές έκθεσης και αντίστοιχες οριακές τιµές έκθεσης. 

 

Η αρίθµηση (α) έως (ιε) παραπέµπει στις αντίστοιχες σειρές του Πίνακα 1.1. 

 

α) ∫ ∫
t

0

nm400λ       

nm180λ       
eff tdλd)λ(S)tλ,(EH ⋅⋅⋅=

=

=
λ  (Η Heff έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους κύµατος 

από180 ως 400 nm) 

 

β) ∫ ∫ ⋅⋅=
=λ

=λ
λ

t

0

nm 400

nm 315
UVA dtdλ)t,λ(EH  (Η HUVA έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους 

κύµατος από 315 ως 400 nm) 

 

γ, δ) ∫
nm  007

nm  003
B λd)λ(Β)λ( LL

=λ

=λ
λ ⋅⋅=  (Η LB έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους κύµατος 

από 300 ως 700 nm) 

 

ε, στ) ∫
nm 007

nm 003
B λd)λ(B)λ( EE

=λ

=λ
λ ⋅⋅=  (O ΕΒ έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους κύµατος 

από 300 έως 700 nm) 
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ζ ως ιβ) ∫
2

1

λ

λ
R λd)λ(R)λ( LL ⋅⋅= λ  (Για τις κατάλληλες τιµές των λ1 και λ2 ανατρέξτε στον 

Πίνακα 1.1) 

 

ιγ, ιδ) ∫
=λ

=λ
λ ⋅=

nm 3000

nm 780
IR λd)λ( EE  (Ο ER έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους κύµατος 

από 780 ως 3000 nm) 

 

ιε) ∫ ∫ ⋅⋅=
=λ

=λ
λ

t

0

nm 3000

nm 380
skin dtdλ)t,λ( EH  (Η Hskin έχει έννοια µόνο στην περιοχή µήκους κύµατος 

από 380 έως 3000 nm) 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι παραπάνω τύποι δύνανται ν’ αντικατασταθούν από τις 

παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις και τη χρησιµοποίηση διακριτών τιµών, όπως αυτές 

καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

α) ∑
=λ

=λ
λ ∆⋅⋅=

nm400

nm180
eff λ)λ(SEE   και tEH effeff ∆⋅=   

 

β) ∑
=λ

=λ
λ ∆⋅=

nm400

nm315
UVA λEE     και tEH UVAUVA ∆⋅=   

 

γ, δ) ∆λ)λ(BLL ∑
nm700λ

nm300λ
λB ⋅⋅=

=

=

 

 

ε, στ) ∆λ)λ(BEE ∑
nm700λ

nm300λ
λB ⋅⋅=

=

=
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ζ ως ιβ) λ∆⋅λ⋅   )R(L=L ∑
2

1

λ

λ
λR  (Για τις κατάλληλες τιµές των λ1 και λ2 ανατρέξτε 

στον Πίνακα 1.1) 

 

ιγ, ιδ) ∆λEE ∑
nm3000λ

nm780λ
λIR ⋅=

=

=

 

 

ιε) ∆λEE ∑
nm3000λ

nm380λ
λskin ⋅=

=

=

     και tEH skinskin ∆⋅=  

 

Σηµειώσεις : 

 

Eλ (λ,t), Eλ φασµατικός ακτινοβολισµός ή φασµατική πυκνότητα ισχύος : η ισχύς ακτινοβολίας που 

προσπίπτει πάνω σε µια επιφάνεια, ανά µονάδα επιφανείας. Εκφράζεται σε βατ ανά 

τετραγωνικό µέτρο ανά νανόµετρο [W m-2 nm-1]. Οι τιµές των Eλ (λ,t)και Eλ 

προέρχονται από µετρήσεις ή µπορεί να παρέχονται από τον κατασκευαστή του 

εξοπλισµού. 

Eeff ενεργός ακτινοβολισµός (UV περιοχή): υπολογιζόµενος ακτινοβολισµός εντός της UV 

περιοχής µήκους κύµατος από 180 έως 400 nm, φασµατικώς σταθµισµένος µε τη 

στάθµιση S (λ). Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο [W m-2]. 

H έκθεση σε ακτινοβολία, το ολοκλήρωµα χρόνου του ακτινοβολισµού. Εκφράζεται σε 

τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο [J m-2]. 

Heff  ενεργός έκθεση σε ακτινοβολία: έκθεση σε ακτινοβολία φασµατικώς σταθµισµένη µε τη 

στάθµιση S (λ). Εκφράζεται σε τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο [J m-2]. 
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EUVA ολικός ακτινοβολισµός (UVA): υπολογιζόµενος ακτινοβολισµός εντός της UVA 

περιοχής µήκους κύµατος από 315 έως 400 nm. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό 

µέτρο [W m-2]. 

HUVA έκθεση σε ακτινοβολία: το ολοκλήρωµα χρόνου και µήκους κύµατος του 

ακτινοβολισµού ή το άθροισµα του ακτινοβολισµού εντός της UVA περιοχής µήκους 

κύµατος από 315 έως 400 nm. Εκφράζεται σε τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο [J m-2]. 

S (λ) φασµατική στάθµιση που λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση από το µήκος κύµατος των 

επιπτώσεων της UV ακτινοβολίας επί των µατιών και του δέρµατος(Πίνακας 1.2) [άνευ 

διαστάσεων].  

t, ∆t χρόνος, διάρκεια της έκθεσης. Εκφράζεται σε δευτερόλεπτα [s]. 

λ µήκος κύµατος. Εκφράζεται σε νανόµετρα [nm]. 

∆λ εύρος ζώνης µήκους κύµατος των διαστηµάτων υπολογισµού ή µέτρησης. Εκφράζεται 

σε νανόµετρα [nm]. 

Lλ(λ), Lλ φασµατική ακτινοβόληση της πηγής. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο ανά 

στερακτίνιο ανά νανόµετρο [W m- 2 sr 
–1 nm-1].  

R(λ)  φασµατική στάθµιση που λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση από το µήκος κύµατος των 

θερµικών βλαβών που προκαλούνται στα µάτια από την ορατή και την IRA 

ακτινοβολία (Πίνακας 1.3) [άνευ διαστάσεων].  

LR ενεργός ακτινοβόληση (θερµική βλάβη): υπολογιζόµενη ακτινοβόληση φασµατικώς 

σταθµισµένη µε τη στάθµιση R(λ). Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο ανά 

στερακτίνιο [W m- 2 sr 
–1].  

B(λ)  φασµατική στάθµιση που λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση από το µήκος κύµατος των 

φωτοχηµικών βλαβών που προκαλούνται στα µάτια από την ακτινοβολία «κυανού 

(µπλε) φωτός» (Πίνακας 1.3) [άνευ διαστάσεων]. 

LB ενεργός ακτινοβόληση («κυανό φως»): υπολογιζόµενη ακτινοβόληση φασµατικώς 

σταθµισµένη µε τη στάθµιση B(λ). Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο ανά 

στερακτίνιο [W m- 2 sr 
–1].  
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EB  ενεργός ακτινοβολισµός («κυανό φως»): υπολογιζόµενος ακτινοβολισµός φασµατικώς 

σταθµισµένος µε τη στάθµιση B(λ). Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο  

 [W m-2]. 

EIR ολικός ακτινοβολισµός (θερµική βλάβη): υπολογιζόµενος ακτινοβολισµός εντός της 

υπέρυθρης περιοχής µήκους κύµατος από 780 έως 3000 nm. Εκφράζεται σε βατ ανά 

τετραγωνικό µέτρο [W m-2]. 

Eskin ολικός ακτινοβολισµός (ορατή ακτινοβολία, IRA και IRB): υπολογιζόµενος 

ακτινοβολισµός εντός της περιοχής µήκους κύµατος της ορατής και της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας από 380 έως 3000 nm. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο 

[W m-2]. 

Hskin έκθεση σε ακτινοβολία: το ολοκλήρωµα χρόνου και µήκους κύµατος του 

ακτινοβολισµού ή το άθροισµα του ακτινοβολισµού εντός της περιοχής µήκους 

κύµατος της ορατής και της υπέρυθρης ακτινοβολίας από 380 έως 3000 nm. 

Εκφράζεται σε τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο (J m-2). 

α  γωνιακή υποτέµνουσα: η οπτική γωνία που τέµνεται από µια φαινόµενη πηγή, όπως 

αυτή παρατηρείται σε ένα σηµείο του χώρου. Εκφράζεται σε χιλιοστά του ακτινίου 

(mrad). Ως φαινόµενη πηγή νοείται το πραγµατικό ή εικονικό αντικείµενο που 

σχηµατίζει το µικρότερο δυνατό είδωλο πάνω στον αµφιβληστροειδή. 
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Πίνακας 1.1: Οριακές τιµές έκθεσης για ασύµφωνη οπτική ακτινοβολία 
 
∆εί-
κτης. 

Μήκος κύµατος  
(nm) 

Οριακή τιµή έκθεσης Μονάδες Παρατήρηση Όργανο του σώµατος Κίνδυνος 

α. 180-400 
(UVA, UVB και 
UVC) 
 

Heff = 30  
για 8ωρη ηµερήσια 
έκθεση 

[J m-2]  οφθαλµός 
κερατοειδής χιτώνας 

επιπεφυκώς 
κρυσταλλοειδής 

φακός 
δέρµα 

φωτοτραυµατική 
κερατίτιδα 
επιπεφυκίτιδα 
καταρρακτογένεση 
ερύθηµα 
ελάστωση 
καρκίνος του 
δέρµατος 

β. 315-400 
(UVA) 

HUVA = 104  
 
για 8ωρη ηµερήσια 
έκθεση 

[J m-2]  οφθαλµός 
κρυσταλλοειδής 

φακός 

καταρρακτογέ-
νεση 

γ. 300-700 
(Κυανό φως) 
βλ.. σηµ. 1 

LB = 
t

610
  

για t ≤ 10000 s 

LB :[W m-2 sr-1] 
t: [sec] 

δ. 300-700 
(Κυανό φως) 
βλ. σηµ. 1 

LB = 100  
για t > 10000 s 

[W m-2 sr-1] 

 
για α ≥ 11 mrad 

ε. 300-700 
(Κυανό φως) 
βλ. σηµ.1 

EB = 
t

100
  

για t ≤ 10000 s 

EB: [W m-2] 
t: [sec] 

στ. 300-700 
(Κυανό φως) 
βλ. σηµ.1 

EB = 0,01  
t >10000 s 

[W m-2] 

 
για α < 11 mrad 
βλ. σηµ. 2 

οφθαλµός αµφιβλη-
στροειδής 
χιτώνας 

φωτοαµφιβλη-
στροειδίτιδα 

ζ. 380-1400 
(Ορατό και IRA) 
 

LR = 
α

7

C
108.2  

για t >10 s 

[W m-2 sr-1] 

 

η. 380-1400 
(Ορατό και IRA) 
 

LR = 25.0
α

7

tC
105  

για 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR:[W m-2 sr-1] 
t: [sec] 

 
Cα = 1.7  για  

α ≤ 1.7 mrad
Cα = α  για  
1.7 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100  για  

α > 100 mrad
 
λ= 380. λ2= 1400 

 
 
οφθαλµός αµφιβλη-

στροειδής 
χιτώνας 

 
 
έγκαυµα αµφι-
βληστροειδούς 

θ. 380-1400 
(Ορατό και IRA) 
 

LR = 
α

8

C
1089.8  

για t <10 µs 

[W m-2 sr-1]    
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∆εί-
κτης. 

 
Μήκος κύµατος  
(nm) 

 
Οριακή τιµή έκθεσης 

 
Μονάδα 

 
Παρατήρηση 

 
Όργανο του σώµατος 

 
Κίνδυνος 

ι. 780-1400  
(IRA) 
 

LR = 
α

6

C
106  

για t > 10 s 

[W m-2 sr-1] 

ια. 780-1400  
(IRA) 
 

LR = 25.0
α

7

C
105
t

 

για 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR: [W m-2 sr-1]
t: [sec] 

ιβ. 780-1400  
(IRA) 
 

LR = 
α

8

C
1089.8  

για t < 10 µs 

[W m-2 sr-1] 

 
 
Cα = 11  για  

α ≤ 11 mrad
Cα = α  για  

11≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100  για  

α > 100 mrad
(οπτικό πεδίο µέ-
τρησης : 11 mrad) 
 
λ= 780. λ2= 1400 

 
 
 
 
οφθαλµός 
αµφιβληστροειδής 
χιτώνας 

 
 
 
 
έγκαυµα 
αµφιβληστρο-
ειδούς 

ιγ. 780-3000  
(IRA και IRB) 
 

EIR = 18000 t-0.75 
για t ≤ 1000 s 

E: [Wm-2] 

t: [sec] 

ιδ. 780-3000  
(IRA και IRB) 
 

EIR = 100  
για t > 1000 s 

[W m-2] 

  
οφθαλµός 
κερατοειδής χιτώνας 

  
κρυσταλλοειδής 

φακός 

 
έγκαυµα κερα-
τοειδούς 
 καταρρακτογέ-
νεση 

ιε. 380-3000 
(Ορατό, IRA  
και IRB) 
 

Hskin = 20000 t0.25 
για t < 10 s 

H: [J m-2] 
t: [sec] 

 δέρµα έγκαυµα  

 
Σηµ. 1: Η περιοχή µήκους κύµατος από 300 έως 700 nm καλύπτει µέρος του UVB, όλο το UVA και το µεγαλύτερο µέρος της 

ορατής ακτινοβολίας. Ωστόσο, ο συναφής κίνδυνος αναφέρεται συνήθως ως κίνδυνος «κυανού φωτός».  Ακριβολογώντας το 
κυανό φως καλύπτει µόνον την περιοχή µήκους κύµατος από περίπου 400 έως 490 nm. 

 
Σηµ. 2: Για την ατενή  παρατήρηση πολύ µικρών πηγών µε γωνιακή υποτέµνουσα <11mrad,  η LB µπορεί να µετατραπεί σε ΕB. Αυτό 

ισχύει κανονικά µόνο για οφθαλµιατρικά εργαλεία ή για τον ακινητοποιηµένο οφθαλµό κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Ο 
µέγιστος «χρόνος προσήλωσης του βλέµµατος» υπολογίζεται µε τον τύπο: tmax =100/ EB , όπου ο EB εκφράζεται σε W m-2. 
Λόγω των κινήσεων των οφθαλµών κατά τη διάρκεια των συνήθων οπτικών λειτουργιών, η τιµή αυτή δεν υπερβαίνει τα 
100s. 
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Πίνακας 1.2: S (λ) [άνευ διαστάσεων], 180 nm έως 400 nm 
 
λ (nm) S (λ) λ (nm) S (λ) λ (nm) S (λ) λ (nm) S (λ) λ (nm) S (λ) 

180 0,0120 228 0.1737 276 0.9434 324 0,000520 372 0,000086 
181 0,0126 229 0.1819 277 0.9272 325 0,000500 373 0,000083 
182 0,0132 230 0.1900 278 0.9112 326 0,000479 374 0,000080 
183 0,0138 231 0.1995 279 0.8954 327 0,000459 375 0,000077 
184 0,0144 232 0.2089 280 0.8800 328 0,000440 376 0,000074 
185 0,0151 233 0.2188 281 0.8568 329 0,000425 377 0,000072 
186 0,0158 234 0.2292 282 0.8342 330 0,000410 378 0,000069 
187 0,0166 235 0.2400 283 0.8122 331 0,000396 379 0,000066 
188 0,0173 236 0.2510 284 0.7908 332 0,000383 380 0,000064 
189 0,0181 237 0.2624 285 0.7700 333 0,000370 381 0,000062 
190 0,0190 238 0.2744 286 0.7420 334 0,000355 382 0,000059 
191 0,0199 239 0.2869 287 0.7151 335 0,000340 383 0,000057 
192 0,0208 240 0.3000 288 0.6891 336 0,000327 384 0,000055 
193 0,0218 241 0.3111 289 0.6641 337 0,000315 385 0,000053 
194 0,0228 242 0.3227 290 0.6400 338 0,000303 386 0,000051 
195 0,0239 243 0.3347 291 0.6186 339 0,000291 387 0,000049 
196 0,0250 244 0.3471 292 0.5980 340 0,000280 388 0,000047 
197 0,0262 245 0.3600 293 0.5780 341 0,000271 389 0,000046 
198 0,0274 246 0.3730 294 0.5587 342 0,000263 390 0,000044 
199 0,0287 247 0.3865 295 0.5400 343 0,000255 391 0,000042 
200 0,0300 248 0.4005 296 0.4984 344 0,000248 392 0,000041 
201 0,0334 249 0.4150 297 0.4600 345 0,000240 393 0,000039 
202 0,0371 250 0.4300 298 0.3989 346 0,000231 394 0,000037 
203 0,0412 251 0.4465 299 0.3459 347 0,000223 395 0,000036 
204 0,0459 252 0.4637 300 0.3000 348 0,000215 396 0,000035 
205 0,0510 253 0.4815 301 0.2210 349 0,000207 397 0,000033 
206 0,0551 254 0.5000 302 0.1629 350 0,000200 398 0,000032 
207 0,0595 255 0.5200 303 0.1200 351 0,000191 399 0,000031 
208 0,0643 256 0.5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030 
209 0,0694 257 0.5685 305 0,0600 353 0,000175   
210 0,0750 258 0.5945 306 0,0454 354 0,000167   
211 0,0786 259 0.6216 307 0,0344 355 0,000160   
212 0,0824 260 0.6500 308 0,0260 356 0,000153   
213 0,0864 261 0.6792 309 0,0197 357 0,000147   
214 0,0906 262 0.7098 310 0,0150 358 0,000141   
215 0,0950 263 0.7417 311 0,0111 359 0,000136   
216 0,0995 264 0.7751 312 0,0081 360 0,000130   
217 0.1043 265 0.8100 313 0,0060 361 0,000126   
218 0.1093 266 0.8449 314 0,0042 362 0,000122   
219 0.1145 267 0.8812 315 0,0030 363 0,000118   
220 0.1200 268 0.9192 316 0,0024 364 0,000114   
221 0.1257 269 0.9587 317 0,0020 365 0,000110   
222 0.1316 270 1.0000 318 0,0016 366 0,000106   
223 0.1378 271 0.9919 319 0,0012 367 0,000103   
224 0.1444 272 0.9838 320 0,0010 368 0,000099   
225 0.1500 273 0.9758 321 0,000819 369 0,000096   
226 0.1583 274 0.9679 322 0,000670 370 0,000093   
227 0.1658 275 0.9600 323 0,000540 371 0,000090   
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Πίνακας 1.3: B (λ), R (λ), [άνευ διαστάσεων] 380 nm έως 1400 nm 

λ (σε nm) B (λ) R (λ) 

300 ≤ λ < 380 0,01 — 
380 0,01 0,1 
385 0,013 0,13 
390 0,025 0,25 
395 0,05 0,5 
400 0,1 1 
405 0,2 2 
410 0,4 4 
415 0,8 8 
420 0,9 9 
425 0,95 9,5 
430 0,98 9,8 
435 1 10 
440 1 10 
445 0,97 9,7 
450 0,94 9,4 
455 0,9 9 
460 0,8 8 
465 0,7 7 
470 0,62 6,2 
475 0,55 5,5 
480 0,45 4,5 
485 0,32  3,2  
490 0,22 2,2 
495 0,16 1,6 
500 0,1 1 

 500 < λ ≤ 600 100,02·(450-λ) 1 
 600  < λ ≤ 700 0,001 1 
 700  < λ ≤ 1050 — 100,002·(700-λ) 
 1050 < λ ≤ 1150 — 0,2 
 1150 < λ ≤ 1200 — 0,2·100,02·(1150-λ) 
 1200 < λ < 1400 — 0,02 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ 

 

Οι τιµές έκθεσης που σχετίζονται µε βιολογικές επιπτώσεις  εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται 

να προσδιοριστούν βάσει των παρακάτω τύπων. Οι χρησιµοποιητέοι τύποι εξαρτώνται από το 

µήκος κύµατος και τη διάρκεια έκθεσης σε ακτινοβολία που εκπέµπεται από την πηγή, τα δε 

αποτελέσµατα θα πρέπει να συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες οριακές τιµές έκθεσης που 

περιλαµβάνονται στους Πίνακες 2.2 - 2.4. Για µια δεδοµένη πηγή οπτικής ακτινοβολίας λέιζερ 

µπορεί να έχουν έννοια περισσότερες της µιας τιµές έκθεσης και αντίστοιχες οριακές τιµές 

έκθεσης. 

 

Οι συντελεστές που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς των Πινάκων 2.2 - 2.4 έχουν καταχωρηθεί 

στον Πίνακα 2.5, οι δε διορθώσεις για επαναλαµβανόµενη έκθεση στον Πίνακα 2.6. 

 

dA
dPE =   [W m-2] 

 

∫ ⋅=
t

0

td)t(EH   [J m-2] 

 

Σηµειώσεις : 

 

dP ισχύς. Εκφράζεται σε βατ [W]. 

dA επιφάνεια. Εκφράζεται σε τετραγωνικά µέτρα [m2]. 
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E (t), E ακτινοβολισµός ή πυκνότητα ισχύος: η ισχύς ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε µια 

επιφάνεια, ανά µονάδα επιφανείας, συνήθως εκφραζόµενη σε βατ ανά τετραγωνικό 

µέτρο (W m-2). Οι τιµές των E(t), Ε προέρχονται από µετρήσεις ή µπορεί να παρέχονται 

από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού. 

H έκθεση σε ακτινοβολία, το ολοκλήρωµα χρόνου του ακτινοβολισµού. Εκφράζεται σε 

τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο [J m-2]. 

t χρόνος, διάρκεια της έκθεσης. Εκφράζεται σε δευτερόλεπτα [s]. 

λ µήκος κύµατος. Εκφράζεται σε νανόµετρα [nm]. 

γ περιοριστική γωνία κώνου οπτικού πεδίου µέτρησης. Εκφράζεται σε χιλιοστά του 

ακτινίου [mrad]. 

γm οπτικό πεδίο µέτρησης. Εκφράζεται σε χιλιοστά του ακτινίου [mrad]. 

α γωνιακή υποτέµνουσα παρατηρούµενης πηγής. Εκφράζεται σε χιλιοστά του ακτινίου 

[mrad]. 

περιοριστικό άνοιγµα: η κυκλική επιφάνεια επί της οποίας προσδιορίζεται ο µέσος όρος 

του ακτινοβολισµού και της έκθεσης σε ακτινοβολία. 

G ολοκληρωµένη ακτινοβόληση: το ολοκλήρωµα της ακτινοβόλησης για δεδοµένη 

διάρκεια έκθεσης. Εκφράζεται ως ενέργεια ακτινοβολίας ανά µονάδα ακτινοβολούσας 

επιφανείας ανά µονάδα στερεάς γωνίας εκποµπής, σε τζάουλ ανά τετραγωνικό µέτρο 

ανά στερακτίνιο [J m-2 sr -1]. 
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Πίνακας 2.1: Κίνδυνοι εκ της ακτινοβολίας 
 

Μήκος κύµατος  

λ [nm] 

Περιοχή 

ακτινοβολίας 

Επηρεαζόµενο 

όργανο 
Κίνδυνος 

Πίνακας οριακών 

τιµών έκθεσης 

180 έως 400 UV οφθαλµός φωτοχηµική βλάβη και  

θερµική βλάβη 

2.2, 2.3 

180 έως 400 UV δέρµα ερύθηµα 2.4 

400 έως 700 Ορατή  

ακτινοβολία 

οφθαλµός βλάβη του αµφιβληστροειδούς 2.2 

400 έως 600 Ορατή  

ακτινοβολία 

οφθαλµός φωτοχηµική βλάβη 2.3 

400 έως 700 Ορατή  

ακτινοβολία 

δέρµα θερµική βλάβη 2.4 

700 έως 1400 IRA οφθαλµός θερµική βλάβη 2.2, 2.3 

700 έως 1400 IRA δέρµα θερµική βλάβη 2.4 

1400 έως 2600 IRB οφθαλµός θερµική βλάβη 2.2 

2600 έως 106 IRC οφθαλµός θερµική βλάβη 2.2 

1400 έως 106 IRB, IRC οφθαλµός θερµική βλάβη 2.3 

1400 έως 106 IRB, IRC δέρµα θερµική βλάβη 2.4 
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Πίνακας 2.2: Οριακές τιµές έκθεσης για την έκθεση του οφθαλµού σε ακτινοβολία λέιζερ  Βραχεία διάρκεια έκθεσης < 10 s 
  ∆ιάρκεια [s] 

 
Μήκος κύµατος (α) 

[nm] 

Ά
νο
ιγ

µα
 

10-13 - 10-11 10-11 - 10-9 10-9 - 10-7 10-7 - 1.8 · 10-5 1.8 · 10-5 - 5 · 10-5 5 · 10-5 - 10-3 10-3 – 101 

UVC 180 - 280 

280 - 302 
 

H = 30 [J · m-2] 
303 H = 40[J  m-2]· εάν όµως t < 2,6  10-9     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ]  βλ. σηµείωση δ  
304 H = 60[J  m-2]· εάν όµως t < 1,3   10-8     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ  
305 H = 100[J  m-2]· εάν όµως t < 1,0 · 10-7     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ  
306 H = 160[J  m-2 ]· εάν όµως t < 6,7 · 10-7     τότε H = 5,6·103  t 0,25[J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ  
307 H = 250[J  m-2]· εάν όµως t < 4,0 · 10-6     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ  
308 H = 400[J  m-2]· εάν όµως t < 2,6 · 10-5     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2] βλ. σηµείωση δ  
309 H = 630[J  m-2]· εάν όµως t < 1,6 · 10-4     τότε H = 5,6·103  t 0,25[J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ   
310 H =  103[J  m-2]· εάν όµως t < 1,0 · 10-3     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ   
311 H = 1,6 · 103 [J  m-2]· εάν όµως t < 6,7 · 10-3     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ   
312 H = 2,5 · 103 [J  m-2]· εάν όµως t < 4,0 · 10-2     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ   
313 H = 4,0 · 103 [J  m-2]· εάν όµως t < 2,6 · 10-1     τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2 ] βλ. σηµείωση δ   

UVB 

314 H = 6,3 · 103 [J m-2]. εάν όµως t < 1,6 . 100      τότε H = 5,6·103  t 0,25 [J  m-2  ] βλ. σηµείωση δ   
UVA 315 - 400 

1 
m

m
 γ
ια

 t<
0,

3 
s. 

1,
5 

· t
0,

37
5  γ
ια

 0
,3

<t
<1

0 
s 

E = 3·1010  [W m-2] 
Βλ. σηµείωση (γ) 

 

     H = 5,6·103t 0,25  [J  m-2] 
400 - 700  H = 1,5 ·10-4 CE [J  m-2] H = 2,7 ·104 t 0,75 CE [J  m-2] H = 5 · 10-3 CE [J   m-2]  H = 18· t 0,75  CE  [J  m-2] 

700 - 1050 H = 1,5 ·10-4 CA CE [J  m-2] H=2,7 ·104 t 0,75 CA CE [J  m-2] H = 5 · 10-3 CA CE [J   m-2]   H = 18· t 0,75 CA CE [J  m-2] 

Ορατή 
ακτινο-
βολία & 
IRA 1050- 1400 7 

m
m

 

H = 1,5 ·10-3 CC CE [J  m-2] H =2,7 ·105 t 0,75 CC CE [J  m-2] H = 5 · 10-2 CC CE [J  m-2] H = 90 · t 0,75 CC CE [J  m-2] 
1400 - 1500 E = 1012 [W  m-2]   Βλ. σηµείωση (γ) H = 103 [J  m-2] H=5,6 · 103 · t 0,25  [J  m-2] 
1500 - 1800 E = 1013 [W  m-2]   Βλ. σηµείωση (γ) H = 104 [J  m-2] 
1800 - 2600 E = 1012 [W  m-2]   Βλ. σηµείωση (γ) H = 103 [J  m-2] H=5,6 ·103 · t 0,25 [J  m-2] 

IRB  
&  

IRC 
2600 - 10 6 Β

λ.
 σ
ηµ

. 
(β

) 

E = 1011 [W  m-2 ]    Βλ. σηµείωση (γ) H=100 [J  m-2] H = 5,6 · 103 · t 0,25 [J  m-2] 
 
α) Εάν στο µήκος κύµατος του λέιζερ αντιστοιχούν δύο όρια, τότε ισχύει το πιο περιοριστικό από αυτά. 
β) Εάν 1400≤λ<105 nm : διάµετρος ανοίγµατος= 1 mm για t ≤ 0,3 s και 1,5 t0,375 mm για 0,3 s < t < 10 s. Εάν 105≤λ<106 nm : διάµετρος ανοίγµατος= 11 mm. 
γ) Λόγω ελλείψεως δεδοµένων γι’ αυτές τις διάρκειες παλµού, η ICNIRP συνιστά να χρησιµοποιούνται τα όρια ακτινοβολισµού για 1 ns. 
δ) Ο πίνακας παρέχει τιµές για απλούς παλµούς λέιζερ. Στην περίπτωση πολλαπλών παλµών λέιζερ αθροίζονται οι διάρκειες παλµού λέιζερ των παλµών που επισυµβαίνουν εντός χρονικού 

διαστήµατος Τmin (όπως καθορίζεται στον πίνακα 2,6), και η προκύπτουσα τιµή χρόνου εισάγεται ως t στον τύπο  5,6 · 103 · t 0,25  . 
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Πίνακας 2.3 Οριακές τιµές έκθεσης για την έκθεση του οφθαλµού σε ακτινοβολία λέιζερ  Μακρά διάρκεια έκθεσης ≥ 10 s 
 

 ∆ιάρκεια [s] 
 

Μήκος κύµατος (α) [nm] 

Ά
νο
ιγ

µα
 

101 - 102 102 - 104 104 - 3 · 104 

UVC 180 - 280 

280 - 302       H = 30 [J  m-2] 

303       H = 40 [J  m-2] 
304       H = 60 [J  m-2] 
305       H = 100  [J  m-2] 
306       H = 160  [J  m-2] 
307       H = 250  [J  m-2] 
308       H = 400  [J  m-2] 
309       H = 630  [J  m-2] 
310       H = 1,0 103  [J  m-2] 
311       H = 1,6 103  [J  m-2] 
312       H = 2,5 103  [J  m-2] 
313       H = 4,0 103  [J  m-2] 

UVB 

314       H = 6,3 103  [J  m-2] 
UVA 315 - 400 

3,
5 

m
m

 

      H = 104 [J  m-2] 

400 - 600  
Φωτοχηµική (β) βλάβη 
αµφιβληστροειδούς 

H = 100  CB [J  m-2] 
(γ = 11 mrad)(δ) E = 1 CB  [W  m-2].  (γ = 1,1 t0,5  mrad)(δ) E = 1 CB  [W  m-2] 

(γ = 110 mrad)(δ) 

Ο
ρα
τή

 
ακ
τι
νο
βο
λί
α 

40
0 

– 
70

0 

400 - 700  
Θερµική (β) βλάβη 
αµφιβληστροειδούς 

7 
m

m
 

εάν α < 1,5 mrad τότε E = 10  [W  m-2] 

εάν α > 1,5 mrad και t ≤ T2  τότε H = 18CE t0,75  [J  m-2 ] 
εάν α > 1,5 mrad και t > T2  τότε E = 18CE T2

-0,25  [W  m-2] 

IRA 700 - 1400 

7 
m

m
 εάν α < 1,5 mrad  τότε E = 10 CA CC  [W  m-2] 

εάν α > 1,5 mrad και t ≤ T2  τότε H = 18 CA CC  CE  t0,75  [J  m-2] 
εάν α > 1,5 mrad και t > T2  τότε E = 18 CA CC  CE  T2

-0,25  [W  m-2] (να µην υπερβαίνει όµως τα 1000 
 W  m-2 ) 

IRB 
 & IRC 1400 - 106 βλ. (γ) E = 1000  [W  m-2] 
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α) Εάν στο µήκος κύµατος του λέιζερ ή σε κάποια άλλη συνθήκη λειτουργίας αυτού αντιστοιχούν δύο όρια, τότε ισχύει το πιο περιοριστικό από αυτά. 
β) Για µικρές πηγές, µε γωνιακή υποτέµνουσα 1,5 mrad ή λιγότερο, τα διττά όρια E για την ορατή ακτινοβολία από 400nm ως 600nm περιορίζονται στα θερµικά όρια για 10s≤t<Τ1 και στα 

φωτοχηµικά όρια για µεγαλύτερες διάρκειες. Για τις τιµές των Τ1 και Τ2 βλ. Πίνακα 2.5. Το όριο κινδύνου φωτοχηµικής βλάβης του αµφιβληστροειδούς µπορεί επίσης να εκφραστεί ως 
χρονικώς ολοκληρωµένη ακτινοβόληση G=106CB [Jm-2sr-1] για 10s < t ≤ 10.000s  και ως L=100CB [Wm-2sr-1] για t >10.000s. Για τη µέτρηση των G και L το γm πρέπει να χρησιµοποιείται ως 
οπτικό πεδίο  προς υπολογισµό του µέσου όρου. Το επίσηµο όριο µεταξύ ορατής και υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι τα 780 nm όπως καθορίζεται από την CIE. H στήλη µε τα ονόµατα των 
ζωνών µήκους κύµατος παρατίθεται µόνο για να εξασφαλίσει στο χρήστη πληρέστερη κατανόηση του θέµατος. (Ο συµβολισµός G χρησιµοποιείται από τη CEN, o συµβολισµός Lt 
χρησιµοποιείται από τη CIE και ο συµβολισµός Lp από τις IEC και CENELEC. 

γ) Για µήκη κύµατος από 1400 ως 105 nm: διάµετρος ανοίγµατος = 3,5 mm. Για µήκη κύµατος από 105 ως 106nm : διάµετρος ανοίγµατος = 11 mm. 
δ) Για τη µέτρηση της τιµής έκθεσης, το γ προσδιορίζεται ως ακολούθως: Εάν α (η γωνιακή υποτέµνουσα της πηγής) > γ (η περιοριστική γωνία κώνου οπτικού πεδίου µέτρησης, οι τιµές της 

οποίας παρέχονται εντός παρενθέσεων στην αντίστοιχη στήλη), τότε το οπτικό πεδίο µέτρησης γm λαµβάνει την παρεχόµενη για το γ τιµή. (Εάν χρησιµοποιηθεί ευρύτερο οπτικό πεδίο 
µέτρησης, τότε ο κίνδυνος θα υπερεκτιµηθεί). Εάν α < γ, τότε το οπτικό πεδίο µέτρησης γm πρέπει να είναι αρκετά ευρύ για να περικλείει πλήρως την πηγή, αλλά πέραν αυτού δεν περιορίζεται 
και µπορεί να λάβει τιµή µεγαλύτερη του γ. 
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Πίνακας 2.4: Οριακές τιµές έκθεσης για την έκθεση του δέρµατος σε ακτινοβολία λέιζερ 
 

  ∆ιάρκεια [s]  

Μήκος κύµατος (α) 

[nm] Ά
νο
ιγ

µα
 

< 10-9  10-9 - 10-7 10-7 - 10-3 10-3 – 101 101 - 103 103 - 3 · 104 

UV 
(A, B, C) 180-400 

3,
5m

m
 

E = 3 · 1010  [W  m-2] ισχύουν οι ίδιες οριακές τιµές έκθεσης όπως για την έκθεση του οφθαλµού 

400-700 E = 2 · 1011  [W  m-2] Ορατή 
ακτινοβολία 

 &  
IRA 

700 -1400 E = 2 · 1011 CA  [W  m-2] 
H=200 CA 

[J ·m-2] 
H = 1,1 · 104 CA t 0,25  [J  m-

2] 
E  =  2  · 103 CA  [W  m-2] 

1 400-1500 E =  1012  [W m-2] 

1 500-1800 E = 1013  [W m-2] 
1800-2600 E = 1012  [W m-2] 

IRB 
& 

IRC 

2600-106 

3,
5m

m
 

E = 1011  [W m-2] 

ισχύουν οι ίδιες οριακές τιµές έκθεσης όπως για την έκθεση του οφθαλµού 

 

α) Εάν στο µήκος κύµατος του λέιζερ ή σε κάποια άλλη συνθήκη λειτουργίας αυτού αντιστοιχούν δύο όρια, τότε ισχύει το πιο περιοριστικό από αυτά. 
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Πίνακας 2.5: Χρησιµοποιούµενοι συντελεστές διόρθωσης και άλλες παράµετροι υπολογισµού 

 
Παράµετρος όπως 

αναφέρεται στην 

ICNIRP 

Ισχύουσα φασµατική περιοχή 

(nm) 

Τιµή 

λ < 700 CA = 1,0 

700 - 1050 CA = 10 0,002(λ - 700) 

 

CA 

1050 - 1400 CA = 5,0 

400 - 450 CB = 1,0  

CB 450 - 700 CB = 10 0,02(λ - 450) 

700 - 1150 CC = 1,0 

1150 - 1200 CC = 10 0,018(λ - 1150) 

 

CC 

1200 - 1400 CC = 8,0 

λ < 450 T1 = 10 s 

450 - 500 T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450) ] s 

 

T1 

λ > 500 T1 = 100 s 

Παράµετρος όπως 

αναφέρεται στην 

ICNIRP 

Ισχύει για βιολογικό αποτέλεσµα Τιµή 

αmin όλα τα θερµικά αποτελέσµατα αmin = 1,5 mrad 

Παράµετρος όπως 

αναφέρεται στην 

ICNIRP 

Ισχύουσα περιοχή γωνιών  

(mrad) 

Τιµή 

α < αmin CE = 1,0 

αmin < α < 100 CE = α / αmin 

 

CE 

α > 100 CE = α2 / (αmin · αmax) mrad 

όπου αmax = 100 mrad 

α < 1,5 T2 = 10 s 

1,5 < α < 100 T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5 ] s 

 

T2 

α > 100 T2 = 100 s 

Παράµετρος όπως 

αναφέρεται στην 

ICNIRP 

Ισχύουσα περιοχή διάρκειας 

έκθεσης 

(s) 

Τιµή 

t ≤ 100 γ = 11 [mrad] 

100 < t < 104 γ = 1,1 t 0. 5 [mrad] 

 

γ  

t > 104 γ = 110 [mrad] 
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Πίνακας 2.6: ∆ιορθώσεις για επαναλαµβανόµενη έκθεση  

 
Σε όλες τις περιπτώσεις επαναλαµβανόµενης έκθεσης που προέρχεται από συστήµατα λέιζερ 
επαναληπτικών παλµών ή από συστήµατα λέιζερ σάρωσης θα πρέπει να εφαρµόζονται οι εξής τρεις 
γενικοί κανόνες: 
1. Η έκθεση που προέρχεται από ένα µόνον παλµό µιας παλµοσειράς δεν πρέπει να υπερβαίνει 

την οριακή τιµή έκθεσης που ισχύει για ένα µόνον παλµό ίσης διάρκειας. 
2. Η έκθεση που προέρχεται από κάθε οµάδα παλµών (ή υποοµάδα παλµών µιας παλµοσειράς) 

που εκπέµπονται εντός χρονικού διαστήµατος t δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιµή 
έκθεσης που ισχύει για χρονικό διάστηµα t. 

3. Η έκθεση που προέρχεται από ένα µόνον παλµό εντός µιας οµάδας παλµών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την οριακή τιµή έκθεσης που ισχύει για ένα µόνον παλµό πολλαπλασιασµένη επί 
ένα συντελεστή αθροιστικής θερµικής διόρθωσης  Cp=N-0,25, όπου N είναι ο αριθµός των 
παλµών. Ο κανόνας αυτός ισχύει µόνον για τις οριακές τιµές έκθεσης που αποσκοπούν στην 
προστασία από θερµική βλάβη, όπου όλοι οι παλµοί που εκπέµπονται εντός χρονικού 
διαστήµατος µικρότερου του Tmin λογίζονται σαν ένας και µόνον παλµός. 

 
Παράµετρος Ισχύουσα φασµατική περιοχή (nm) Τιµή 

315 <λ≤  400 Tmin = 10 -9 s  (= 1 ns) 

400 <λ≤ 1050 Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 µs) 

1050 <λ≤ 1400 Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 µs) 

1400 <λ≤ 1500 Tmin = 10 -3 s  (= 1 ms) 

1500 <λ≤ 1800 Tmin = 10 s 

1800 <λ≤ 2600 Tmin = 10 -3 s  (= 1 ms) 

 

Tmin 

2600 <λ≤ 10 6 Tmin = 10 -7 s  (= 100 ns) 

 

 
___________________ 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Απριλίου 2005 για 

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 
 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 8 Φεβρουαρίου 1993, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, επί τη βάσει του άρθρου 118α της 

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες 

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους 

προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες. 

 

Σκοπός της πρότασης ήταν να συµπληρώσει την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, εξηγώντας τους τρόπους 

σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να εφαρµοσθούν ορισµένες από τις διατάξεις της στη 

συγκεκριµένη περίπτωση της έκθεσης σε φυσικούς παράγοντες. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσαν τη γνώµη τους 

στις 20 Απριλίου 1994 και στις 30 Ιουνίου 1993 αντιστοίχως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιβεβαίωσε την πρώτη ανάγνωσή του στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 1. 

 

Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 8 Ιουλίου 1994. 

 

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η νοµική βάση τροποποιήθηκε και το 

πρώην άρθρο 118α έγινε άρθρο 137 παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει συναπόφαση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 13 Ιανουαρίου 2000, δήλωσε ότι δεν 

θα υποβάλει γνώµη σχετικά µε την πρόταση οδηγίας. 

 

Κυριότερο χαρακτηριστικό της πρότασης είναι ότι συνδυάζει σε ένα νοµικό µέσο τέσσερις τύπους 

φυσικών παραγόντων (θόρυβο, µηχανικούς κραδασµούς, ορατές ακτινοβολίες και 

ηλεκτροµαγνητικά πεδία), καθένας από τους οποίους θα αποτελέσει το αντικείµενο χωριστού 

παραρτήµατος. 

                                                 
1  ΕΕ C 54, 25.2.2000. 
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Έχοντας υπόψη τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων φυσικών παραγόντων, το 

1999 αποφασίστηκε ο φάκελος να προχωρήσει επί τη βάσει χωριστών οδηγιών. Οι οδηγίες για τους 

κραδασµούς, το θόρυβο και τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία έχουν ήδη εκδοθεί. Στη συνέχεια το 

Συµβούλιο αποφάσισε να ασχοληθεί µε την οπτική ακτινοβολία που αποτελεί το τέταρτο και 

τελευταίο στοιχείο. 

 

Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 18 Απριλίου 2005, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Στόχος της οδηγίας, µετά τη διάσπαση της αρχικής πρότασης, είναι η βελτίωση της προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από την 

έκθεση σε ακτινοβολία. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παράγραφος 1 της συνθήκης «η Κοινότητα υποστηρίζει και συµπληρώνει 

τη δράση των κρατών µελών στ (...) βελτίωση ιδιαιτέρως του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων·», κλπ. 

 

Το άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι το Συµβούλιο : «δύναται να θεσπίζει µέσω 

οδηγιών τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά, λαµβανοµένων υπόψη των 

συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος µέλος». 
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Η Κοινή Θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τους στόχους του άρθρου 137 παράγραφος 2 της 

συνθήκης στον καλυπτόµενο τοµέα, δεδοµένου ότι έχει σχεδιασθεί για την καθιέρωση ελαχίστων 

προδιαγραφών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους 

κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία. 

 

Ακόµη, η Κοινή Θέση τηρεί τους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το 

Κοινοβούλιο, παρόλο που έχει διαφορετική διάρθρωση λόγω της διάσπασης της αρχικής πρότασης. 

Περιλαµβάνει αρκετές από τις τροπολογίες που προέκυψαν από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης 

της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

2. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

2.1 Γενική διάρθρωση 

 

Η γενική διάρθρωση της κοινής θέσης, και συγκεκριµένα η εισαγωγή οριακών τιµών 

έκθεσης, τα άρθρα για την ενηµέρωση και την κατάρτιση των εργαζοµένων, τις 

διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων καθώς και διάφορες διατάξεις, ακολουθεί 

στενά τις διατάξεις των οδηγιών για τους κραδασµούς, το θόρυβο και τα ηλεκτροµαγνητικά 

πεδία. Ευθυγραµµίζεται επίσης µε τη γενική διάρθρωση της τροποποιηµένης πρότασης της 

Επιτροπής. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1, η Κοινή Θέση αναφέρεται στους κινδύνους για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων που οφείλονται σε δυσµενή αποτελέσµατα που προκαλούνται 

από την έκθεση των µατιών και του δέρµατος σε οπτική ακτινοβολία. ∆εν γίνεται διάκριση 

µεταξύ των µακροπρόθεσµων και των βραχυπροθέσµων αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι το 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας καλύπτει τόσο τα οξέα όσο και τα χρόνια βραχυπρόθεσµα 

δυσµενή αποτελέσµατα για την υγεία. Παραδείγµατος χάριν, αυτό καλύπτει το πραγµατικό 

γεγονός ότι η υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα όπως τα µελανώµατα. 
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2.2 Οι οριακές τιµές έκθεσης 

 

Η Κοινή Θέση βασίζεται στην εισαγωγή των οριακών τιµών έκθεσης (ΟΤΕ) και των τιµών 

ανάληψης δράσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και καθορίζονται στους πίνακες των 

Παραρτηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 3. Οι τιµές αυτές βασίζονται κυρίως στις συστάσεις 

της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). 

Στους τοµείς όπου η ICNIRP δεν θεσπίσει τιµές, χρησιµοποιούνται οι τιµές που έχει 

καθορίσει η ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Οι εν λόγω επιστηµονικά 

τεκµηριωµένες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες βασίζονται σε συντηρητικούς 

υπολογισµούς, αποσκοπούν στο να προλάβουν τα οξέα και τα µακροχρόνια αρνητικά 

αποτελέσµατα για τα µάτια και για το δέρµα τα οποία ενδέχεται να προκληθούν από 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα έκθεσης. Οι ΟΤΕ που προδιαγράφονται από τις κατευθυντήριες 

γραµµές της ICNIRP ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναπτύχθηκαν από 

άλλους ανεξάρτητους επιστηµονικούς συµβουλευτικούς οργανισµούς, και µάλιστα από τη 

∆ιάσκεψη των Αµερικανών κυβερνητικών βιοµηχανικών υγιειονολόγων (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH), τον Εθνικό Οργανισµό 

Προστασίας από τις Ακτινοβολίες του ΗΒ (National Radiological Protection Board - NRPB) 

και του Συµβουλίου Υγείας των Κάτω Χωρών (Gezondheidsraad). 

 

Οι ΟΤΕ για την ασύµφωνη ακτινοβολία, εκτός από την ακτινοβολία που εκπέµπεται από 

φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι, ενώ οι ΟΤΕ για την 

ακτινοβολία λέιζερ καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 

Η εφαρµογή των ΟΤΕ και οι τεχνολογικοί έλεγχοι δεν κρίνονται κατάλληλοι στην περίπτωση 

φυσικών πηγών οπτικής ακτινοβολίας και συνεπώς τα προληπτικά µέτρα, περιλαµβανοµένης 

της ενηµέρωσης και της κατάρτισης των εργαζοµένων έχουν αποφασιστική σηµασία για την 

εκτίµηση του κινδύνου και για την ελάττωση των κινδύνων έκθεσης που οφείλονται σε 

οπτικές ακτινοβολίες που προέρχονται από φυσικές πηγές (ήλιος, ηφαιστειακή 

δραστηριότητα, πυρκαγιές οφειλόµενες σε φυσικά αίτια, κεραυνοί κλπ). 
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2.3 Προσδιορισµό της έκθεσης και αξιολόγηση των κινδύνων 

 

Βασικό στοιχείο της Κοινής Θέσης είναι οι διατάξεις για τον προσδιορισµό της έκθεσης και 

την αξιολόγηση των κινδύνων στο άρθρο 4. Μεταξύ των βασικών στοιχείων της αξιολόγησης 

των κινδύνων στα οποία ο εργοδότης πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή συγκαταλέγονται 

οι εργαζόµενοι που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου καθώς και οι 

πολλαπλές πηγές έκθεσης (άρθρο 4 παρ. 4). 

 

Το άρθρο 4 παρ. 1 προβλέπει ότι ο εργοδότης εκτιµά και, εάν είναι αναγκαίο, µετρά και /ή 

υπολογίζει τα επίπεδα έκθεσης στην οπτική ακτινοβολία. Το άρθρο επίσης περιλαµβάνει 

οδηγίες για την εφαρµοστέα µεθοδολογία: εφόσον υπάρχουν, χρησιµοποιούνται τα πρότυπα 

και οι συστάσεις της IEC, της CIE ή της CEN 1. Εφόσον τα εν λόγω πρότυπα και οι 

συστάσεις δεν είναι διαθέσιµα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν επιστηµονικά τεκµηριωµένες 

κατευθυντήριες γραµµές. Προκειµένου να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις, κατά την 

εκτίµηση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από τους 

κατασκευαστές του εξοπλισµού, στις περιπτώσεις που ο εν λόγω εξοπλισµός καλύπτεται από 

σχετική κοινοτική οδηγία. 

 

2.4 Αναλαµβανόµενη δράση στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη κινδύνου 

 

Στόχος κοινής θέσης είναι η εξάλειψη ή η µείωση σε ελάχιστο επίπεδο των κινδύνων που 

προκύπτουν από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία. Το άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται στους 

εργαζοµένους που εκτίθενται σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας και το άρθρο 5 παρ. 3 

αναφέρεται στους εργαζόµενους που εκτίθενται σε φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, και 

στις δύο περιπτώσεις, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο δράσης το οποίο 

περιλαµβάνει τεχνικά ή και οργανωτικά µέτρα. 

                                                 
1  IEC: ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 

CIE: ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού 
CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
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Στην περίπτωση των τεχνητών πηγών, το άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε 

άλλες µεθόδους εργασίας, στην επιλογή του εξοπλισµού εργασίας, σε τεχνικά µέτρα για τη 

µείωση της εκποµπής, ή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και των θέσεων 

εργασίας, ως συγκεκριµένα στοιχεία του εν λόγω σχεδίου δράσης. Βασιζόµενο πάντα στην 

αρχή των ΟΤΕ, το άρθρο 5 παρ. 5 ορίζει σαφώς ότι οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται 

σε τιµές έκθεσης άνω των ΟΤΕ. Αν, παρόλα αυτά, σηµειωθεί υπέρβαση των ΟΤΕ, ο 

εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα εις τρόπον ώστε η έκθεση να µειωθεί σε 

επίπεδα χαµηλότερα των ΟΤΕ, να προσδιορισθούν οι λόγοι της υπέρβασης των ΟΤΕ και να 

τροποποιηθούν αναλόγως τα µέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η 

επανάληψη του συµβάντος αυτού. 

 

Μία ακόµη υποχρέωση που δηµιουργείται εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη κινδύνου, είναι ο 

εντοπισµός, η επισήµανση µε κατάλληλα µέσα και ο περιορισµός της πρόσβασης στους 

σχετικούς χώρους (άρθρο 5 παρ. 4). 

 

Η συµµόρφωση µε τις ΟΤΕ όσον αφορά τις τεχνητές πηγές ακτινοβολίας και η συστηµατική 

τήρηση της υποχρέωσης λήψης προφυλάξεων κατά την προσέγγιση των φυσικών πηγών 

αναµένεται ότι προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι ενδεχόµενων αρνητικών 

επιπτώσεων. 



 
5571/6/05 REV 6 ΑDD 1  ΓΣΓ/νµ 8 
 DG G II   EL 

2.5 Κύριες διαφορές από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής 

 

Οι κύριες διαφορές µεταξύ της κοινής θέσης και της τροποποιηµένης πρότασης της 

Επιτροπής αφορούν : 

 

− τη νέα διάρθρωση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 

αποτελούν αντικείµενο ειδικής οδηγίας, 

 

− την αναδιάρθρωση και το νέο ορισµό των οριακών τιµών έκθεσης, περιλαµβανοµένης 

της απαλοιφής των τιµών για την ανάληψη δράσης και της τιµής κατωφλίου, 

 

− τους πίνακες και τις διατάξεις των παραρτηµάτων που ακολουθούν στενά τις συστάσεις 

της ICNIRP, 

 

− την αναφορά στα πρότυπα, στις συστάσεις και στις επιστηµονικά τεκµηριωµένες 

κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση, τη µέτρηση και τον υπολογισµό των 

επιπέδων έκθεσης σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας στα πλαίσια της εκτίµησης 

των κινδύνων, 

 

− την κατάργηση της απαίτησης όπως ορισµένες δραστηριότητες να θεωρούνται ότι 

παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο και να δηλώνονται στην αρµόδια αρχή, 

 

− την πρόβλεψη ότι του ίδιου επιπέδου προστασίας για τους εργαζόµενους που 

εργάζονται είτε στο ύπαιθρο είτε σε εσωτερικούς χώρους. 

 



 
5571/6/05 REV 6 ΑDD 1  ΓΣΓ/νµ 9 
 DG G II   EL 

3. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

∆εδοµένου ότι η Κοινή Θέση καλύπτει µόνον την οπτική ακτινοβολία, αρκετές από τις 

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εµπίπτουν στο πλαίσιό της. Κατά συνέπεια, 

πριν καθοριστεί η Κοινή Θέση χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη µόνο οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις : 1, 4-21, 25, 27, 34-36. 

 

3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε το Συµβούλιο 

 

Οι τροπολογίες 1, 5, 9, 14, 16 και 25 συµπεριλήφθηκαν στην Κοινή Θέση εξ ολοκλήρου, αν 

όχι κατά λέξη αλλά τουλάχιστον κατά την ουσία. 

 

Επιπλέον, η τροπολογία 4 συµπεριελήφθη εν µέρει στο άρθρο 2 (ε). Ωστόσο, αντί του 

κειµένου της τροπολογίας 4 το Συµβούλιο προτίµησε να δηλώσει ότι η τήρηση των οριακών 

τιµών έκθεσης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι προστατεύονται από όλες τις γνωστές 

δυσµενείς επιπτώσεις επί της υγείας. 

 

Η τροπολογία 10 αντανακλάται ως προς την ουσία της στο κείµενο του άρθρου 5 παρ. 6 αν 

και το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να αναφερθεί στον αποκλειστικό σκοπό λήψης 

προληπτικών µέτρων για ειδικά ευαίσθητες οµάδες κινδύνου. 

 

Η τροπολογία 12 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 5 παρ. 1, όπου η Κοινή Θέση 

αναφέρεται τώρα στην εξάλειψη της έκθεσης ή την µείωσή της στο ελάχιστο. 
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Η τροπολογία 13 έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 5 παρ. 4. Το Συµβούλιο δεν έκρινε 

απαραίτητο να αναφερθεί σε συλλογικά µέτρα, δεδοµένου ότι ο εργοδότης, κατά την 

ανάληψη δράσης για τη µείωση της έκθεσης κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, θα πρέπει να 

λάβει υπόψη όλα τα ενδεχόµενα προληπτικά µέτρα. 

 

Η τροπολογία 17 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 4 παρ. 5 (στ), το οποίο 

περιλαµβάνει κατάλογο διαφόρων ενδεχοµένων εµµέσων επιπτώσεων της έκθεσης στην 

οπτική ακτινοβολία. 

 

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο 

 

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να περιλάβει τις τροπολογίες 6, 7, 8, 11, 15, 18 19, 20, 21, 

27, 34, 35 και 36 στην κοινή του θέση για τους εξής λόγους : 

 

− δεν χρειάζεται επίπεδο κατωφλίου ή τιµή για την ανάληψη δράσης όπως προβλέπεται 

στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και στις τροπολογίες 6 και 7, δεδοµένου 

ότι η τήρηση των ορίων που συνιστά η ICNIRP ήδη εγγυάται ότι δεν υφίστανται 

γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Λίγοι είναι οι τοµείς της εργασιακής υγιεινής 

που έχουν αποτελέσει αντικείµενο διεξοδικής έρευνας όσο ο τοµέας της οπτικής 

ακτινοβολίας, ή όπου υφίσταται τόσο ευρεία συµφωνία µεταξύ των εθνικών και 

διεθνών συµβουλευτικών οργάνων στον χώρο της υγείας σχετικά µε τα ασφαλή επίπεδα 

έκθεσης, 

 

− η τροπολογία 8 δεν έγινε δεκτή διότι δεν απαιτείται χωριστός ορισµός της εκτίµησης 

πέραν των διατάξεων περί εκτίµησης του άρθρου 4, 

 

− η τροπολογία 11 δεν έγινε δεκτή επειδή το αντικείµενο της εκτίµησης σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 είναι ο κίνδυνος της υγείας των εργαζοµένων και όχι το επίπεδο έκθεσης. 
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− η τροπολογία 15 σχετικά µε την επίβλεψη υγείας δεν εγκρίθηκε επειδή το Συµβούλιο 

προτίµησε µια γενική αναφορά στο άρθρο 14 της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ αντί της 

επιβολής µιας εξαιρετικά δεσµευτικής υποχρέωσης στους εργαζοµένους. Ωστόσο το 

άρθρο 8 της Κοινής Θέσης περιλαµβάνει αριθµό διατάξεων που αφορούν ρυθµίσεις για 

την επίβλεψη της υγείας, 

 

− οι τροπολογίες 18, 19 και 20 είναι περιττές δεδοµένου ότι η Κοινή Θέση δεν 

περιλαµβάνει ειδική διάταξη για παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις, 

 

− το Συµβούλιο έκρινε ότι η τυποποιηµένη διάταξη στο άρθρο 11 για µια επιτροπή που 

θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόσφορη και ως εκ τούτου δεν δέχτηκε 

την τροπολογία 21, 

 

− η τροπολογία 27 θεωρήθηκε ως πλεονάζουσα δεδοµένου ότι η Κοινή Θέση δεν 

περιλαµβάνει ειδική διάταξη για τις επικίνδυνες δραστηριότητες, 

 

− οι τροπολογίες 34, 35 και 36 δεν εγκρίθηκαν δεδοµένου ότι το παράρτηµα 

αναδιαρθρώθηκε σύµφωνα µε τις συστάσεις της ICNIRP. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο κρίνει ότι στο σύνολό της η Κοινή Θέση ευθυγραµµίζεται µε τους θεµελιώδεις 

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο επίσης, έχοντας υπόψη ότι 

καταρτίστηκαν χωριστά κείµενα για κάθε ένα από τους φυσικούς παράγοντες, κρίνει ότι έλαβε 

υπόψη τους κύριους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες της 

αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 

 

____________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005 (12.04) 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
92/0449/B (COD)  

7788/05 
ADD 1 
 
 
 

  
SOC 149 
CODEC 217 
OC 181 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα) / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14979/04 SOC 550 CODEC 1264 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 2 COR 1 (en)  

+ ADD 2 COR 2 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5059/93 SOC 88 - COM (92) 560 τελικό 

8392/94 SOC 209 - COM (94) 284 τελικό SYN 449 
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους 
από φυσικούς παράγοντες (οπτική ακτινοβολία) 
− Έκδοση κοινής θέσης 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 08.04.2005 

 
 

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα σχέδια δηλώσεων προς καταχώρηση στα πρακτικά του 

Συµβουλίου. 

 

 

________________________ 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

− σχετικά µε το άρθρο 9 

 

∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της λέξης «penalties» στην αγγλική 

διατύπωση νοµικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 

 

«Κατά την άποψη του Συµβουλίου, η λέξη «penalties» χρησιµοποιείται στην αγγλική διατύπωση 

νοµικών πράξεων του Συµβουλίου µε ουδέτερη σηµασία και δεν αναφέρεται ειδικά σε ποινικές 

κυρώσεις αλλά µπορεί επίσης να αφορά διοικητικές ή οικονοµικές κυρώσεις ή άλλου είδους 

κυρώσεις. Οσάκις τα κράτη µέλη υποχρεούνται, δυνάµει κοινοτικής πράξης, να επιβάλουν 

«penalties», εναπόκειται σε αυτά να επιλέξουν το κατάλληλο είδος κυρώσεων που συνάδει µε τη 

νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.  

 

Στην κοινοτική βάση γλωσσικών δεδοµένων, η λέξη «penalties» έχει µεταφρασθεί ως εξής σε 

ορισµένες άλλες γλώσσες: 

 

στα τσεχικά, «sankce», στα ισπανικά, «sanciones», στα δανικά, «sanktioner», στα γερµανικά, 

«Sanktionen», στα εσθονικά, «sanktsioonid», στα γαλλικά, «sanctions», στα ελληνικά, «κυρώσεις»,  

στα ουγγρικά, «jogkövetkezmények», στα ιταλικά, «sanzioni», στα λεττονικά, «sankcijas», στα 

λιθουανικά, «sankcijos», στα µαλτέζικα, «penali», στα ολλανδικά,»sancties», στα πολωνικά, 

«sankcje» , στα πορτογαλικά, «sanções», στα σλοβενικά, «kazni», στα σλοβακικά, «sankcie», στα 

φινλανδικά, «seuraamukset» και στα σουηδικά, «sanktioner». 

 

Εάν σε αναθεωρηµένες αγγλικές διατυπώσει νοµικών πράξεων η λέξη «sanctions» που είχε 

προηγουµένως χρησιµοποιηθεί, αντικαταστάθηκε από τη λέξη «penalties», αυτό δε συνιστά 

ουσιαστική διαφορά.» 
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− σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 

 

∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε την εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων γραµµών 

 

«Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, µετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική 

επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, πρακτικές κατευθυντήριες γρµµές για 

τη διευκόλυνση της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας ιδίως των άρθρων 4 και 5 και 

των παραρτηµάτων.» 

 

∆ήλωση της Επιτροπής για την εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων γραµµών 

 

«Η Επιτροπή σηµειώνει το αίτηµα του Συµβουλίου και θα το εξετάσει µε τη δέουσα προσοχή. Η 

Επιτροπή επιφυλάσσεται ωστόσο, του δικαιώµατός της να ενεργήσει εντός του πλαισίου των 

κανόνων της Συνθήκης, ιδίως αξιοποιώντας δεόντως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της καθώς και 

λαµβάνοντας υπόψη τους δηµοσιονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στη διάθεσή της.» 

 

 

________________________ 

 





 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 4.5.2005 
COM(2005) 189 τελικό 

1992/0449 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
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1992/0449 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών 

υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους 
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά 

την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρόταση (έγγραφο COM(1992) 560 τελικό – 1992/0449 (COD)) που διαβιβάστηκε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο* και στο Συµβούλιο στις: 

8.2.1993 (EE C 77 της 18.3.1993)  
* δεν υπαγόταν στη διαδικασία συναπόφασης κατά τη στιγµή της πρότασης. 

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις: 

30.6.1993 (EE C 249 της 13.9.1993). 

Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών στις*: 

* δήλωσε µε επιστολή της, της 13ης Ιανουαρίου 2000, ότι δεν επρόκειτο να εκδώσει 
γνώµη. 

Γνώµη του Κοινοβουλίου (σε πρώτη ανάγνωση) που εκδόθηκε στις: 

20.4.1994 (EE C 128 της 9.5.1994), που επιβεβαιώθηκε στις 16.9.1999 (EE C 54 της 
25.2.2000). 

Τροποποιηµένη πρόταση που διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο στις: 

8.7.1994 (EE C 230 της 19.8.1994). 

Ηµεροµηνία οµόφωνης επίσηµης υιοθέτησης της κοινής θέσης από το Συµβούλιο: 

18.4.2005 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η αρχική πρόταση εδράζεται στο άρθρο 118α της Συνθήκης (νυν άρθρο 137) και 
λαµβάνει τη µορφή ειδικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ. 



 

EL 3   EL 

Σκοπός της είναι η προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους από την έκθεση σε 
φυσικούς παράγοντες κατά της υγείας και της ασφάλειάς τους. Η πρόταση καλύπτει 
τέσσερις φυσικούς παράγοντες: το θόρυβο (κίνδυνοι για την ακοή), τους 
κραδασµούς (κίνδυνοι για το χέρι, το βραχίονα και ολόκληρο το σώµα), τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία και την οπτική ακτινοβολία (κίνδυνοι για την υγεία που 
οφείλονται στην εισαγωγή ρευµάτων στο σώµα, στην ηλεκτροπληξία, στα 
εγκαύµατα καθώς και στην απορρόφηση θερµικής ενέργειας). 

Οι διατάξεις σχετικά µε τους κραδασµούς, τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και την 
οπτική ακτινοβολία ήταν καινούριες, ενώ οι διατάξεις σχετικά µε το θόρυβο 
προϋπήρχαν στην οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

Το Συµβούλιο προτίµησε να εξετάσει τον κάθε φυσικό παράγοντα ξεχωριστά, 
ξεκινώντας από τους κραδασµούς. 

Όλες οι αντιπροσωπείες και η Επιτροπή έκαναν δεκτή την προσέγγιση αυτή, να 
εξεταστεί δηλαδή χωριστά καθεµία από τις πτυχές της πρότασης της Επιτροπής αλλά 
και να µην εγκαταλειφθούν οι άλλες, που διατηρήθηκαν στην ηµερήσια διάταξη του 
Συµβουλίου για να συζητηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τρεις οδηγίες για τους τρεις 
πρώτους φυσικούς παράγοντες, δηλαδή τους κραδασµούς (οδηγία 2002/44/ΕΚ), το 
θόρυβο (οδηγία 2003/10/ΕΚ) και τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία (οδηγία 2004/40/ΕΚ). 
Η παρούσα πρόταση αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της γενικής 
προσέγγισης που αποφάσισε να εφαρµόσει το Συµβούλιο, δηλαδή να υποβληθεί 
ξεχωριστή ειδική οδηγία για κάθε φυσικό παράγοντα1. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Γενικά 

Καθώς η πρόταση χωρίστηκε σε επιµέρους τµήµατα, η κοινή θέση ασχολείται µε τις 
συγκεκριµένες ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων από 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή που είναι πιθανόν 
να προέλθουν από την έκθεση στην οπτική ακτινοβολία. 

Η κοινή θέση εφαρµόζει διαφορετική προσέγγιση µεταξύ της έκθεσης σε τεχνητές 
πηγές και της έκθεσης σε φυσικές πηγές. Στην πρώτη περίπτωση, η κοινή θέση 
καθορίζει οριακές τιµές έκθεσης (ΟΤΕ) µε βάση τις επιπτώσεις για την υγεία και µε 
βάση βιολογικές µελέτες. Η συµµόρφωση µε τις τιµές αυτές θα εξασφαλίσει την 
προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε οπτική ακτινοβολία από όλες τις 
γνωστές δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία τους. Οι τιµές αυτές είναι ιδιαίτερα 
συντηρητικές και βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις κατευθυντήριες γραµµές και τις 
συστάσεις της ICNIRP2 για τον περιορισµό της έκθεσης στις µη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες. Αυτές οι επιστηµονικά τεκµηριωµένες κατευθυντήριες γραµµές 
καταρτίστηκαν για να προλαµβάνονται οι οξείες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις 
που µπορεί να προκαλέσει στους οφθαλµούς και το δέρµα η έκθεση σε υψηλά 

                                                 
1 Βλέπε δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2001 
2 ∆ιεθνής επιτροπή για την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
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επίπεδα. Οι ΟΤΕ που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραµµές της ICNIRP είναι 
αντίστοιχες µε τις οριακές τιµές άλλων ανεξάρτητων επιστηµονικών και 
συµβουλευτικών οργάνων. Λόγω του συντηρητικού χαρακτήρα των συνιστώµενων 
ΟΤΕ για την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία, η κοινή θέση δεν εισάγει χαµηλότερες 
τιµές για την ανάληψη δράσης, όπως στην περίπτωση της έκθεσης στα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία (οδηγία 2004/40/ΕΚ). 

Καθώς δεν κρίνεται κατάλληλο να εφαρµόζονται οι ΟΤΕ για την έκθεση σε φυσικές 
πηγές οπτικής ακτινοβολίας, όπως για παράδειγµα στην ηλιακή ακτινοβολία ή στις 
φωτιές στο περιβάλλον, η κοινή έκθεση τονίζει τη σηµασία που έχει να 
ενηµερώνονται και να καταρτίζονται οι εργαζόµενοι, να αξιολογούνται εκ των 
προτέρων οι κίνδυνοι και να λαµβάνονται επακόλουθα προληπτικά µέτρα, έτσι ώστε 
να εξαλειφθούν ή να µειωθούν οι επιπτώσεις από την έκθεση στις φυσικές πηγές. 

Η κοινή θέση περιγράφει τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται για τη µείωση των 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. Τα µέτρα αυτά βασίζονται 
πρωταρχικά στην υποχρέωση του εργοδότη να ταυτοποιεί και να αξιολογεί τους 
διάφορους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση των εργαζοµένων στην 
οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία τους. Συνεπώς, ένα από τα κύρια στοιχεία της 
κοινής θέσης είναι η αξιολόγηση των επιπέδων έκθεσης των εργαζοµένων σε οπτική 
ακτινοβολία, για την οποία µπορεί να χρειαστεί η πραγµατοποίηση µετρήσεων ή/και 
υπολογισµών. Αναφορικά µε το θέµα αυτό, η κοινή θέση περιλαµβάνει οδηγίες 
σχετικά µε τη µεθοδολογία που πρέπει να εφαρµόζεται για την αξιολόγηση των 
επιπέδων έκθεσης: πρέπει να χρησιµοποιούνται τα πρότυπα και οι συστάσεις της 
∆ΗΕ της ∆ΕΦ ή της CEN3 και, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιµα, να ακολουθούνται 
εθνικές ή διεθνείς επιστηµονικά τεκµηριωµένες κατευθυντήριες γραµµές. Επιπλέον, 
για να µην επιβαρύνονται άσκοπα οι επιχειρήσεις, η αξιολόγηση µπορεί να λαµβάνει 
υπόψη της τα στοιχεία των κατασκευαστών εξοπλισµού για την παραγωγή οπτικής 
ακτινοβολίας, όταν αυτός διέπεται από σχετικές κοινοτικές οδηγίες. 

Με γνώµονα την αξιολόγηση κινδύνου και εκτός εάν, βάσει αξιολόγησης που 
διενεργήθηκε, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης 
και ότι οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι αµελητέοι, ο εργοδότης απαιτείται να καταρτίζει 
και να εφαρµόζει σχέδιο δράσης που να περιλαµβάνει τεχνικά και/ή οργανωτικά 
µέτρα µε σκοπό την πρόληψη της έκθεσης που υπερβαίνει τις οριακές τιµές. 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση και 
την κατάρτιση των εργαζοµένων που εκτίθενται σε κινδύνους από την οπτική 
ακτινοβολία. Επίσης, επιβάλλει την «κατάλληλη εποπτεία της υγείας» των 
εργαζοµένων που µπορεί να υποστούν επιπτώσεις ως προς την υγεία ή την ασφάλειά 
τους. 

Σε γενικές γραµµές, η κοινή θέση του Συµβουλίου συνάδει µε την πρόταση της 
Επιτροπής, παρά τη διαφορετική δοµή της ύστερα από το χωρισµό της πρότασης σε 
τµήµατα και παρά τις διάφορες αλλαγές που επιτελέστηκαν λόγω της προόδου της 

                                                 
3 ∆ΗΕ: ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 

∆ΕΦ: ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού 
CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. 
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τεχνολογίας και των επιστηµονικών γνώσεων στο σχετικό τοµέα από την έγκριση 
της πρότασης της Επιτροπής το 1994. 

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση 
σχετικά µε την οπτική ακτινοβολία είναι οι τροπολογίες 1, 4-21, 25, 27 και 34-36. 

Οι τροπολογίες 1, 5, 9, 14 και 16 έγιναν δεκτές ως έχουν τόσο στο άρθρο 5 της 
κοινής θέσης όσο και στην τροποποιηµένη πρόταση. 

Η τροπολογία 13 έγινε δεκτή ως έχει στην κοινή θέση αλλά µε διαφορετική 
διατύπωση στο άρθρο 5. 

Η τροπολογία 4 έγινε δεκτή εν µέρει στην κοινή θέση, στο άρθρο 2 στοιχείο ε), αλλά 
στην τροποποιηµένη πρόταση έγινε δεκτή ως έχει. Η Επιτροπή έκανε δεκτή την 
τροπολογία αυτή γιατί κρίνει ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη νέα δοµή του 
εγγράφου καθώς και στη νέα προληπτική προσέγγιση που επιβάλλουν οι 
τεχνολογικές εξελίξεις από το 1994. 

Οι τροπολογίες 10 και 17 έγιναν δεκτές ως προς το πνεύµα τους στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 της κοινής θέσης. 

Η τροπολογία 12 συµπεριλήφθηκε ως προς το πνεύµα της στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 της κοινής θέσης και ως έχει στην τροποποιηµένη πρόταση. Η κοινή θέση 
αναφέρεται µε την παρούσα διατύπωσή της στην εξάλειψη του κινδύνου ή στη 
µείωσή του στο ελάχιστο. Η Επιτροπή µπορεί να κάνει αποδεκτή τη διατύπωση 
αυτή, καθώς µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
σύµφωνα µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 

Η τροπολογία 15 σχετικά µε την εποπτεία της υγείας που ενσωµατώθηκε στην 
τροποποιηµένη πρόταση δεν έχει συµπεριληφθεί στην κοινή θέση, αντίθετα µε την 
αρχική επιθυµία της Επιτροπής. Η Επιτροπή, παρότι θα προτιµούσε η τροπολογία 
αυτή να συµπεριληφθεί ως έχει στην κοινή θέση, έκανε δεκτή την απάλειψή της για 
να διευκολύνει έτσι έναν γενικότερο συµβιβασµό. 

Η τροπολογία 25, η οποία δεν συµπεριλήφθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση, 
ενσωµατώθηκε ως έχει στην κοινή θέση στο άρθρο 12. 

Οι τροπολογίες 6, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 27 και 34 - 36 δεν συµπεριλήφθηκαν στην 
κοινή θέση παρότι έχουν ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση. Η Επιτροπή 
κάνει δεκτή τη µη συµπερίληψη των τροπολογιών αυτών, που δεν έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία λόγω της νέας δοµής του κειµένου και της νέας πολιτικής προσέγγισης που 
επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις από το 1994. Επιπλέον: 

– οι τροπολογίες 18, 19 και 20 εκπίπτουν, καθώς η κοινή θέση δεν 
συµπεριλαµβάνει καµία ειδική διάταξη για παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις· 

– όσον αφορά την τροπολογία 21, η Επιτροπή έκανε δεκτή την άποψη του 
Συµβουλίου ότι για την επιτροπή που θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επαρκεί η τυποποιηµένη διάταξη του άρθρου 11. 
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Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ της κοινής θέσης και της τροποποιηµένης πρότασης 
της Επιτροπής αφορούν: 

– τη νέα διάρθρωση, η οποία οφείλεται στο ότι η οπτική ακτινοβολία αποτελεί 
αντικείµενο ειδικής οδηγίας· 

– την αναδιάρθρωση και το νέο ορισµό των οριακών τιµών έκθεσης και των 
τιµών για την ανάληψη δράσης, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής της 
τιµής κατωφλίου. Η αναδιάρθρωση και ο επανακαθορισµός έγιναν για να 
ευθυγραµµιστούν οι διατάξεις της οδηγίας µε τις τελευταίες τεχνολογικές και 
επιστηµονικές εξελίξεις σχετικά µε το θέµα αυτό· 

– τους πίνακες και τις διατάξεις των παραρτηµάτων που ακολουθούν στενά τις 
συστάσεις της ICNIRP. Στις πολύ περιορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
ICNIRP δεν έχει προβεί σε ποσοτική σύσταση, δηλαδή για ειδικές 
καταστάσεις µε σύµφωνη οπτική ακτινοβολία (lasers), εισήχθησαν τα πρότυπα 
της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πολύ 
λίγους τοµείς της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας υπάρχει τόσο ευρεία 
συµφωνία µεταξύ εθνικών και διεθνών συµβουλευτικών αρχών για την υγεία 
σχετικά µε τα ασφαλή επίπεδα έκθεσης· 

– την αναφορά σε πρότυπα, συστάσεις και επιστηµονικά τεκµηριωµένες 
κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση, µέτρηση και υπολογισµό των 
επιπέδων έκθεσης σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας που πρέπει να 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου· 

– την απαλοιφή της υποχρέωσης δήλωσης ορισµένων δραστηριοτήτων που 
παρουσιάζουν αυξηµένους κινδύνους προς την αρµόδια αρχή· 

Όσον αφορά την εποπτεία της υγείας, η Επιτροπή έκανε δεκτό συµβιβαστικά το 
άρθρο 8 της κοινής θέσης παρά το ότι δεν καθίσταται σαφής η προληπτική πτυχή της 
εποπτείας της υγείας και οι εργαζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα ειδικής ιατρικής 
εξέτασης σε περίπτωση υπερβολικής έκθεσης. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε τους θεµελιώδεις στόχους 
της αρχικής τροποποιηµένης πρότασης. Επίσης, κρίνει ότι η κοινή θέση έλαβε 
υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα των 
κινδύνων από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία και τις περισσότερες αλλαγές που 
έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις προτεινόµενες τροπολογίες του. 

Η Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση στο σύνολό της. 

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κατά τις τελικές συζητήσεις πριν από την υιοθέτησή της, το Συµβούλιο έκανε την 
ακόλουθη δήλωση σχετικά µε την κατάρτιση πρακτικών κατευθυντήριων γραµµών: 
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«Tο Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε διαβούλευση µε τη 
συµβουλευτική επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, πρακτικές 
κατευθυντήριες γραµµές για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα». 

Απάντηση της Επιτροπής στη δήλωση του Συµβουλίου στα πρακτικά της: 

«Η Επιτροπή σηµειώνει το αίτηµα του Συµβουλίου και θα το λάβει δεόντως υπόψη 
της. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται ωστόσο ως προς το δικαίωµά της να απαντήσει 
σύµφωνα µε τους κανόνες της Συνθήκης, λαµβάνοντας ιδίως δεόντως υπόψη το 
δικαίωµα ανάληψης πρωτοβουλίας και µε κριτήριο τους δηµοσιονοµικούς και 
ανθρώπινους πόρους που έχει στη διάθεσή της». 




