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1. Ιστορική Αναδρομή:  Εξέλιξη της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα 
 

Η κλωστοϋφαντουργία είναι μεταξύ των πρώτων βιομηχανικών κλάδων που 

αναπτύχθηκαν στη Ελλάδα. Τα πρώτα εργοστάσια ιδρύθηκαν το 1860 στον 

Πειραιά και τη Σύρο ενώ αργότερα εμφανίστηκαν στη Βέροια, την Έδεσσα, την 

Πάτρα, τη Λιβαδειά και το Άργος. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή πολλοί από 

τους πρόσφυγες απασχολήθηκαν ως εργάτες στα κλωστοϋφαντουργεία. Η μεγάλη 

ανάπτυξη όμως σημειώθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με την 

ίδρυση νέων μεγάλων μονάδων. Κατά τη δεκαετία του `50 η εγχώρια παραγωγή 

κάλυπτε το 70% των συνολικών αναγκών της χώρας ενώ πραγματοποιήθηκαν και 

εξαγωγές. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών 

δηλ. 1960-70. Από το 1980 όμως αρχίζει να εμφανίζεται πτώση στην παραγωγή 

που έχει σαν αποτέλεσμα πολλές μονάδες να οδηγηθούν στο κλείσιμο.  

Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή του κλάδου μειώνεται συνεχώς φθάνοντας 

το 6,7% κατά το 2001, το 7,4% κατά το 2002, το 2,5% κατά το 2003 και το 5% κατά 

το 2004. Η μείωση αυτή οδήγησε στην απώλεια 30.000 θέσεων εργασίας τα 

τελευταία χρόνια. 

Σήμερα σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών ο 

τομέας της κλωστοϋφαντουργίας αντιπροσωπεύει  το 15% του Α.Ε.Π.  και 

απασχολεί  70.000 εργαζομένους. Ο κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και ετοίμων ενδυμάτων καλύπτει το 23% του συνόλου των εξαγομένων 

προϊόντων ή το 47% των εξαγομένων βιομηχανικών προϊόντων και συμβάλλει κατά 

28% στη βιομηχανική παραγωγή της χώρας. 1,2,3 



2. Επιδημιολογία 
Οι απασχολούμενοι στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας προσβάλλονται πιο 

συχνά από: 

Προβλήματα αναπνευστικού 

• Βυσσίνωση, που λόγω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας έχει 

περιοριστεί2 

• Φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, τραχειίτιδα με χρόνια βρογχίτιδα και πνευμονικό 

εμφύσημα που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. 4 

Μυοσκελετικές Παθήσεις. Οι επαναλαμβανόμενες και γρήγορες κινήσεις που 

γίνονται κατά την εργασία αναγκάζουν τους εργαζόμενους σε μια αφύσικη θέση 

εργασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ΜΣΠ στον αυχένα, την 

πλάτη, τα κάτω και τα άνω άκρα.5

Επαγγελματικού τύπου βαρηκοΐα. Ο θόρυβος είναι ένας από τους 

σημαντικότερους βλαπτικούς παράγοντες στα κλωστοϋφαντουργεία. Το 

σύστημα μεταφοράς στα εκκοκκιστήρια, οι κλώστριες και τα στριπτήρια στα 

κλωστήρια και τους αργαλειούς στην κλωστοϋφαντουργία αποτελούν τις κύριες 

πηγές θορύβου με επίπεδα που ξεπερνούν τα 90dB. 2

 

Σε ότι αφορά τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας φαίνεται να υπάρχει μια συνεχής μείωση την τελευταία 

20ετία6,7
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  Αριθμός ατυχημάτων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 
1941-2003 6,7 
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3. Οι κίνδυνοι στην κλωστοϋφαντουργία 
3.1. Είδη κλωστοϋφαντουργικών μονάδων 
 

Η διαδικασία επεξεργασίας και τελικής διάθεσης του βάμβακος ξεκινά από 

τα εκκοκκιστήρια, όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση και η μορφοποίηση του 

βάμβακος ως πρώτη ύλη. Ακολουθούν τα νηματουργεία, όπου το βαμβάκι 

μετατρέπεται σε κλωστή. Τα υφαντήρια, όπου η κλωστή μετατρέπεται σε ύφασμα. 

Η αλυσίδα του βάμβακος κλείνει με τις μονάδες ετοίμων ενδυμάτων και τα 

σιδερωτήρια όπου τα προϊόντα μετατρέπονται σε τελικά προϊόντα ένδυσης. Στα 

πλεκτήρια όπου παράγονται τα μάλλινα, παρατηρείται μια αντίστοιχη διαδικασία. 

 Τα παλιά εργοστάσια παίρνανε ενέργεια από ατμομηχανές όπου 

προεξέχοντες άξονες πολλών χιλιομέτρων μεταδίδανε ενέργεια και κίνηση σε 

εκατοντάδες μηχανές με κάθετους ή κεκλιμένους ιμάντες. Οι ιμάντες ήταν 

απροφύλακτοι με πιθανότητα εύκολου εργατικού ατυχήματος. 8

 Στα νέα εργοστάσια, όλα τα μηχανήματα είναι ηλεκτροκίνητα, οι διαδικασίες 

αυτοματοποιημένες με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας παραγωγής σε όλα τα 

στάδια. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της παραγωγής της σκόνης ή 

μικροσωματιδίων έναντι των παλαιότερων μηχανημάτων. Ταυτόχρονα, η επέκταση 

της αυτοματοποίησης προβάλλει έντονη την ανάγκη της συχνής συντήρησης των 

μηχανών με άμεσο κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 2 

 Στη διαδικασία της ύφανσης, οι αργαλειοί με τις σαΐτες γίνονται όλο και πιο 

αυτόματοι, ενώ εξελίσσονται ραγδαία οι υψηλής ταχύτητας αργαλειοί  χωρίς σαΐτα. 

Στον τομέα της τελικής επεξεργασίας γίνεται μεγάλη χρήση ηλεκτρονικών 

συσκευών ελέγχου ποιότητας. Η χρήση ραδιοϊσοτόπων αυξάνεται συνεχώς για τον 

έλεγχο της ποιότητας και της σταθερότητας της ανάμιξης των ινών (νηματουργία). 8 
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3.2. Κατηγορίες γενικών κινδύνων 
Αν και ο τομέας κατασκευής της κλωστής προβάλλει ως πιο ενδιαφέρων από 

τη σκοπιά της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας λόγω των διαφορετικών τύπων 

μηχανημάτων που χρησιμοποιεί, τους κινδύνους που εγκυμονεί το καθένα και τις 

παρεμβάσεις ασφάλειας που πραγματοποιούνται, εντούτοις προσεκτική έρευνα σε 

όλη την αλυσίδα επεξεργασίας του βάμβακος, μπορεί να καταγράψει κοινούς 

κινδύνους τόσο στην υγιεινή όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων που 

αφορούν όλες τις μονάδες της κλωστοϋφαντουργίας. Έτσι σ’ αυτό το κεφάλαιο 

επιχειρείται μια ανάλυση των κινδύνων που συναντάμε σε όλα τα είδη των 

κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών και στη συνέχεια αναφέρονται οι ειδικοί 

βλαπτικοί παράγοντες που μπορούμε να συναντήσουμε ανά είδος βιομηχανίας. 

Κίνδυνοι που βάλλουν την υγεία των εργαζομένων είναι: ο θόρυβος, η 

αιωρούμενη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οι κακές 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ο ελλιπής εξαερισμός και φωτισμός, η 

χρήση και η εισπνοή τοξικών ουσιών.8 

 Κίνδυνοι που βάλλουν την ασφάλεια των εργαζομένων είναι: η συχνή 

συντήρηση των μηχανημάτων, η έλλειψη προφυλακτήρων στα μηχανήματα, και τα 

μυοσκελετικά προβλήματα που εμφανίζονται μετά τη μακροχρόνια εργασία σ΄ 

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, σε όλα τα στάδια της παραγωγής.2

 

3.2.1. Θόρυβος                                                                                                                              
 

Είναι χαρακτηριστικός κίνδυνος σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του βάμβακος 

με ιδιαίτερη έμφαση στα υφαντουργεία και στη νηματουργία. Το επίπεδο του 

θορύβου μετράται γύρω στα 90dB με κυριότερες πηγές, στη νηματουργία το 

σύστημα μεταφοράς, στα εκκοκκιστήρια τις κλώστριες και τα στριπτήρια, και στην 

υφαντουργία τους αργαλειούς 2. Ειδικά στα σημεία όπου χρησιμοποιούνται 

αργαλειοί με σαΐτες, είναι αδύνατο να ακουστούν οι εργαζόμενοι αν δεν φωνάζουν 

στο αυτί του άλλου. Προσπάθεια να μειωθεί ο θόρυβος με τοποθέτηση 

ηχοαπορροφητικών διαφραγμάτων ή ηχοαπορροφητικών εδράσεων κάτω από τα 

μηχανήματα έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς, ενώ τα νέα μηχανήματα δεν 

παρουσιάζουν τόσες μειώσεις θορύβου. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η απροθυμία 

των εργαζομένων να φορούν προστατευτικά μέσα ακοής. 8
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Πρόληψη:  

 Τεχνική πρόληψη : Νέος σχεδιασμός και κατασκευή των υφαντουργικών 

μηχανημάτων με κατάλληλο υλικό κατασκευής που διαθέτουν 

συντελεστή ηχοαπορρόφησης ή ηχοπαραπετάσματα. 

 Οργανωτική πρόληψη : μείωση του χρόνου έκθεσης των εργαζομένων 

στον βλαπτικό παράγοντα της ακοής. 

 Ιατρική παρακολούθηση και ακοομετρικός έλεγχος των εκτιθεμένων 

εργαζόμενων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 14 

 

3.2.2 Αιωρούμενη σκόνη και σωματίδια 
 

Παρατηρούνται σε όλα τα στάδια με πορεία αντιστρόφως ανάλογη. Στα 

πρώτα στάδια (σύσπορο βαμβάκι, εκκόκκιση, λανάρισμα) παρατηρείται υψηλή 

συγκέντρωση σκόνης λόγω των ακαθαρσιών που απομένουν στο βαμβάκι, η 

οποία μειώνεται όσο προχωρά η επεξεργασία. Η πιο επικίνδυνη σκόνη είναι η 

σκόνη του αμιάντου η οποία βρίσκεται σε όλους τους χώρους εργασίας, όπου ο 

αμίαντος γίνεται νήμα, κλωστή και υφαίνεται. Ταυτόχρονα μερικοί τύποι μαλλιού ή 

τρίχες από καμήλα, μπορεί να αναδύουν σκόνη που περιέχει σπόρους (ή μικρόβια) 

άνθρακα κατά την αρχική κατεργασία τους 8. 

Αντίστροφη πορεία ακολουθεί η συγκέντρωση αιωρούμενων ινών βάμβακος, 

η οποία αυξάνεται με την πορεία της επεξεργασίας όπου λεπταίνει η διάμετρος του 

επεξεργαζόμενου βάμβακος. Η σκόνη βάμβακος αναφέρεται ως αιτιολογικός 

παράγοντας της «βυσσ ί νωση ς» , επαγγελματικής ασθένειας των πνευμόνων, 

σε εργαζομένους που εκτίθενται σε αυτή τη σκόνη 2. Μέχρι πρόσφατα πιστεύανε 

ότι η βυσσίνωση πλήττει τους εργαζομένους μόνο στα πρώτα στάδια του 

ανοίγματος και του καθαρισμού των ινών μέχρι τη φυτιλοποίηση τους. Ιατρικές 

έρευνες όμως έχουν ανακαλύψει περιπτώσεις προσβολής και σε επόμενα στάδια 

επεξεργασίας, ιδίως στην υψηλής ταχύτητας περιέλιξη των νημάτων 8

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την παραγωγή συνθετικών ινών (πολυαμίδες, 

πολυεστέρες) πάνω από το 80% των αναπνεύσιμων μορίων έχει αναφερθεί ότι 

αποτελούνται από συνθετικά υλικά. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έκθεσης είναι 

ακόμα άγνωστα. 8

 



 8

Κλιμάκια του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. τα οποία διενήργησαν δειγματοληπτικές μετρήσεις, 

δεν ανίχνευσαν επίπεδα εισπνεύσιμου ή αναπνεύσιμου αέρα πάνω από τα 

αντίστοιχα όρια της νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα χαμηλά 

επιδημιολογικά επίπεδα της βυσσίνωσης. 2 

Πρόληψη: 

 Κλείσιμο των μηχανημάτων με διαφανή πλαστικά 

 Εφοδιασμός των μηχανημάτων με αναρροφητικά συστήματα που 

απάγουν τη σκόνη από τα σημεία που δημιουργείται 

 Χρήση μασκών σ΄ όλα τα στάδια της παραγωγής ως μέσο ατομικής 

προστασίας. 

 Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων σ΄ όλα τα στάδια 

επεξεργασίας και ιδιαίτερα στη φάση περιέλιξης των νημάτων με 

υψηλή ταχύτητα.8   

3.2.3.Πυρκαγιά 
 

Το βαμβάκι χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εύφλεκτο υλικό. Οι φωτιές στα 

υφαντουργικά εργοστάσια εξαπλώνονται με τεράστια ταχύτητα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στην πόλη Zhuhai της 

Κίνας στις 4/6/1994 στο οποίο σκοτώθηκαν 93 άτομα και τραυματίστηκαν 160, 

όπως επίσης και η πυρκαγιά σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στις 14/5/1995 

στο Gerardmer  της Γαλλίας με 7 τραυματίες, ως εμπλεκόμενο προϊόν 

χαρακτηρίστηκαν τα χρώματα 11,12. Αιτίες, γενικά, χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν οι 

ίνες βάμβακος, αλλά και οι εύφλεκτες ουσίες που χρησιμοποιούνται. Οι ίνες 

βάμβακος βρίσκονται είτε ως ενιαία, χαλαρά τμήματα στα ανοικτικά μηχανήματα, 

είτε ως σκόνη ινών η οποία συσσωρεύεται σε ξύλινους δοκούς οροφής, σε υψηλά 

τοποθετημένες σωληνώσεις, σε άκρα παραθύρων και εντός των μηχανών. Λάδια 

που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα πέφτουν σε ξύλινα πατώματα 

εργοστασίων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, 

τα διαποτίζουν και έτσι γίνονται πολύ εύφλεκτα. Χημικά συστατικά που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τεχνητών ινών και συνθετικών προϊόντων 

υφαντουργίας παρουσιάζουν μεγάλη ευφλεκτότητα. Τέλος ο περιοδικός 

καθαρισμός των μηχανημάτων, προκαλεί συσσώρευση κυτταρινούχων 

απορριμμάτων στο πάτωμα, τα οποία είναι εξαιρετικά εύφλεκτα 8. 
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Πρόληψη 

 Κτιριακές κατασκευές με πολύ υψηλή αντίσταση στη φωτιά 

 Εγκατάσταση διπλών θυρών για διαχωρισμό κάθε τμήματος του 

εργοστασίου 

 Ανίχνευση πυρκαγιάς και συστήματα καταιονισμού σ’ όλα τα τμήματα 

 Συχνή, σχολαστική καθαριότητα με απομάκρυνση των 

συσσωρευμένων ινών και σκόνης 

 Εκπαίδευση του προσωπικού και εφοδιασμός του με κατάλληλα μέσα 

πυρόσβεσης 

 Γνωστές και ανοικτές πάντα έξοδοι κινδύνου 

 Σήμανση ασφαλείας προς τις οδούς διαφυγής8  

 

3.2.4.Θερμοκρασία – υγρασία 
 

Ο στόχος σε μια μονάδα κλωστοϋφαντουργίας είναι να διατηρείται η 

θερμοκρασία και η σχετική υγρασία σταθερή, προκειμένου να μειώνονται τα 

σπασίματα του νήματος. Μια ξερή κλωστή έχει μικρότερη αντοχή στο σπάσιμο από 

μια άλλη που περιέχει σχετικά μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Συνήθως βρισκόμαστε 

μπροστά σε υψηλές τιμές των δυο παραμέτρων ιδιαίτερα στις βιομηχανίες τελικής 

επεξεργασίας του βάμβακος. Οι σωληνώσεις ατμού δεν μπορούν να μονωθούν 

κατάλληλα. Βαφεία και σιδερωτήρια γεμίζουν την ατμόσφαιρα με ατμούς. Η 

παρουσία πολλών στον ίδιο χώρο αυξάνει τόσο πολύ τη θερμοκρασία και τη 

σχετική υγρασία με αποτέλεσμα τη μείωση της ορατότητας με άμεσο κίνδυνο 

ατυχημάτων. Τέλος κακή συντήρηση των δαπέδων έχει ως συνέπεια τη 

συγκέντρωση λιμναζόντων νερών με κίνδυνο πτώσης των εργαζομένων. 8 

Πρόληψη: 

 Εγκατάσταση συστήματος εξαγωγής ατμών και αερισμού του χώρου 

 Καλή συντήρηση των δαπέδων ώστε να αποφεύγεται η παραμονή 

(λίμνασμα) 

 Χρήση ξύλινων υπόβαθρων, ελαφρά υπερυψωμένων σε σχέση με το 

δάπεδο ως χώρος εργασίας στα ελαττωματικά δάπεδα.8 
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3.2.5.Ελλιπής φωτισμός 
 

Οι εργαζόμενοι σε μια μονάδα επεξεργασίας βάμβακος είναι αναγκασμένοι 

διαρκώς να κάνουν επεμβάσεις για τροφοδοσία και διόρθωση σφαλμάτων. 

Ελλιπής φωτισμός, εστιασμένος στα σημεία ποιοτικού ελέγχου καταπονεί τα μάτια 

των εργαζομένων και έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα παραγωγής. 

Ταυτόχρονα, κακές πρακτικές καθαριότητας, όπως ελλιπής καθαρισμός των 

παραθύρων ή των ηλεκτρικών λαμπών ή ανεπιτυχής επιλογή του χρώματος των 

τοίχων ή της οροφής μειώνει και τον φυσικό και τον τεχνητό φωτισμό με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για να 

ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους.8  

Πρόληψη: 

 Εγκατάσταση υψηλών προτύπων φωτισμού στις θέσεις τροφοδοσίας 

των μηχανημάτων, διόρθωσης σφαλμάτων και συντήρησης 

 Συχνός και σχολαστικός καθαρισμός των παραθύρων και ηλεκτρικών 

λαμπτήρων 8 

 

3.2.6.Χρήση τοξικών ουσιών 
 

Τοξικές ουσίες με επικίνδυνη ταξινόμηση και επισήμανση, χρησιμοποιούνται 

στην κατασκευή τεχνητών και συνθετικών ινών και ιδιαίτερα στη βαφή της 

υφαντουργικής βιομηχανίας (καταγραφή των εμπορικών σκευασμάτων “Lyoprint” 

και “Reactorclean” καθώς και της ουσίας Μυρμηκικό Οξύ κατά την έρευνα που 

πραγματοποίησε η ομάδα εργασίας στην νηματουργία Μουζάκης τον Δεκέμβριο 

του 1995, για τις εγκαταστάσεις της Αθήνας). Ενδιάμεσες ουσίες βαφής προκαλούν 

καρκίνο του αίματος. Χρήση διχρωμικού καλίου ή νατρίου προκαλεί έκζεμα 

χρωμίου ή ασθένεια χρωμίου. Στην τελική επεξεργασία χρησιμοποιούνται τοξικά 

διαλυτικά. Στα στάδια της λεύκανσης, της βαφής και κατασκευής τεχνητών ινών 

εκδηλώνονται δερματίτιδες. Έκθεση πραγματοποιείται είτε με απευθείας επαφή, 

είτε μέσω ατμόσφαιρας σε πιθανή διαρροή των ατμών των τοξικών ουσιών.8 

 

 

 



 Πρόληψη:  

 Ενημέρωση των εργαζομένων για τον τρόπο ανάγνωσης της ετικέτας 

οποιασδήποτε χημικής ουσίας (Επισήμανση – σύμβολα 

επικινδυνότητας – φράσεις κινδύνου – φράσεις ασφάλειας) 

 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

που συνοδεύουν οποιαδήποτε χημική ουσία 

 Χρήση Μ.Α.Π. για αποφυγή επαφής με το δέρμα. 

 Χρήση μέτρων με τη συμβολή του αερισμού για καθήλωση των 

διαλυτικών ή των ατμών τους χαμηλά στο χώρο. 15 

3.2.7. Μυοσκελετική καταπόνηση 
 

Η καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος είναι παρούσα σε όλα τα 

στάδια της παραγωγής, λόγω ακατάλληλης στάσης του σώματος και στατικής 

καταπόνησης. Η επέκταση της αυτοματοποίησης δεν συνοδεύτηκε από 

εργονομικές παρεμβάσεις σε κάποιες θέσεις της παραγωγής όπως στην πρέσα 

του εκκοκκιστηρίου, στην προγνέστρια και στην κλώστρια του κλωστηρίου, στη 

τροφοδοσία κολλαρίσματος υφαντουργίας, όπου η μυοσκελετική επιβάρυνση είναι 

ιδιαίτερα υψηλή. 8 

 
 
 

Εικόνα 1 Χειρωνακτική μετακίνηση φορτίου2 
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Πρόληψη:  

 Οργάνωση εργασίας για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων 

 Εγκατάσταση εργονομικών καθισμάτων 

 Εργονομική προσαρμογή του μεταφερόμενου εξοπλισμού 

 Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων στις κρίσιμες θέσεις 

εργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα 16 

3.2.8.Συντήρηση μηχανημάτων – έλλειψη προφυλακτήρων 
 

Τα πρότυπα ασφαλείας των νέων μηχανημάτων, βασισμένα σε πολυετή 

πειράματα και έρευνα, δημιουργούν ένα ανεκτό επίπεδο ασφάλειας στις 

κλωστοϋφαντουργικές μονάδες. Η μειωμένη επαφή του ατόμου με τις μηχανές, 

λόγω αυτοματοποίησης, έχει περιορίσει την πιθανότητα εργατικού ατυχήματος, 

κυρίως στη φάση της συντήρησης των μηχανών 2

Ως πιο επικίνδυνα μηχανήματα παρουσιάζονται τα ανοικτικά μηχανήματα του 

βαμβακιού (άνοιγμα μπάλας) στην αρχή της επεξεργασίας, οι οδοντωτοί τροχοί 

των νηματοποιητικών μηχανών και οι ιπτάμενες σαΐτες των αργαλειών. Οι 

κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν την εγκατάσταση προφυλακτήρων με 

μηχανισμούς διακοπής της κίνησης όταν ανοίξει το μηχάνημα ή εισέλθουν ξένα 

σώματα εντός αυτού. Οι προφυλακτήρες χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλα τα 

ανοικτικά μηχανήματα που έχουν στο εσωτερικό τους κυλίνδρους με λεπίδες και 

καρφιά, όπως και στους οδοντωτούς τροχούς όλων των νηματοποιητικών 

μηχανών. Τα ατυχήματα συμβαίνουν όταν μη υπεύθυνοι εργαζόμενοι επεμβαίνουν 

στους μηχανισμούς  εσωτερικής ασφάλειας αυτών των προφυλακτήρων, είτε για 

συντήρηση, είτε για «καλύτερη επίβλεψη» της λειτουργίας του μηχανήματος, το 

αποτέλεσμα είναι όλα τα σημεία να είναι εκτεθειμένα. 8

Πρόληψη: 

 Ορισμός  υπεύθυνου εργαζόμενου για τη συντήρηση των μηχανημάτων 

 Χειρισμός των προφυλακτήρων μόνο από τον υπεύθυνο συντήρησης 

 Αποφυγή ανοίγματος των προφυλακτήρων για «καλύτερη επίβλεψη» 8  
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3.3. Ειδικοί κίνδυνοι 

        3.3.1.Κίνδυνοι στα εκκοκκιστήρια 
 

Ο κλάδος των εκκοκκιστηρίων χαρακτηρίζεται από επικινδυνότητα στην 

ασφάλεια εργασίας. Αιτία η πιεστική, εποχική, 24ωρη λειτουργία κατά την 

εκκοκκιστική περίοδο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ανειδίκευτοι εποχικοί 

εργάτες, χωρίς βιομηχανική κουλτούρα, καλούνται υπό πίεση να αποδώσουν έργο. 

Ο κλάδος εξαιρείται από τις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, οι επιχειρήσεις 

είναι κυρίως μικρομεσαίες, συνεταιριστικές με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

παλαιότητα στον εξοπλισμό και στις κτιριακές εγκαταστάσεις. 2

Οι εργαζόμενοι εργάζονται και σε ύψος, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και την 

κίνηση πολλών φορτοεκφορτωτικών οχημάτων2. 

3.3.2Κίνδυνοι στη νηματουργία 
 
  Η νηματουργία (μετατροπή βάμβακος σε κλωστή) αποτέλεσε την κινητήριο 

δύναμη της Βιομηχανικής Επανάστασης τον 19ο αι. με τα βαμβακερά προϊόντα να 

κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση άλλαξε με την 

ολοένα και μεγαλύτερη χρήση τεχνητών ινών. Σήμερα, το βαμβάκι συνδυάζεται με 

τις συνθετικές ίνες όπως πολυαμίδες ή πολυεστέρες για δημιουργία 

ανθεκτικότερων προϊόντων. Ο κλάδος της νηματουργίας χαρακτηρίζεται από την 

αυτοματοποίηση των μηχανημάτων, ταυτόχρονα όμως εμφανίζονται πηγές 

επαγγελματικού κινδύνου σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας.8 Στο κείμενο που 

ακολουθεί καταγράφεται η διαδικασία και οι κίνδυνοι που εμφανίζονται στο κάθε 

στάδιο 
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 Δημιουργία μάζας βάμβακος 

Το βαμβάκι συλλέγεται και πηγαίνει σε ειδικά μηχανήματα όπου γίνεται 

διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους. Στη συνέχεια συμπιέζεται και 

πακετάρεται σε δέματα και μ’ αυτή τη μορφή φτάνει στα εργοστάσια. 

Κίνδυνος:  Η εισπνοή ινών βάμβακος και αιωρούμενης σκόνης από τους 

εργαζομένους στον χώρο της διαλογής. 

Πρόληψη:  Χρήση μέσων ατομικής προστασίας,8,9

 

 Άνοιγμα μάζας βάμβακος 

Το άνοιγμα της μάζας πραγματοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας από το 

ανοικτικά μηχανήματα «σκούτσερ». Θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα 

μηχανήματα της υφαντουργίας διότι στο εσωτερικό τους διαθέτουν 

περιστρεφόμενους κυλίνδρους με μαχαιρωτές προεξοχές και βελόνες. 

Κίνδυνοι:   α) Η απότομη εκκίνηση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των 

εργαζομένων 

β) Η επαφή των χεριών με το εσωτερικό του «σκούτσερ» θα 

επιφέρει σοβαρότατο ατύχημα, ακόμα και σε μία ανεπαίσθητη 

επαφή (άγγιγμα) διότι υπάρχουν αιχμηρές προεξοχές που δεν 

φαίνονται. 

 γ) Η εισπνοή σκόνης και αιωρούμενων ινών από τους χειριστές. 

Πρόληψη:       Κλείσιμο  των μηχανημάτων «σκούτσερ» απ’ όλες τις πλευρές, 

τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών μηχανισμών ασφαλείας 

σε πιθανή είσοδο ξένου παράγοντα στο μηχάνημα π.χ. χέρι, 

χρήση Μ.Α.Π.  (μάσκες) από τους εργαζόμενους. 8,9

 
                Εικόνα 2  Ανοικτική Μηχανή2 
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 Καθαρισμός ινών βάμβακος 

Το βαμβάκι προωθείται σε μια σειρά μηχανημάτων που έχουν σκοπό να 

καθαρίσουν τις ίνες του βαμβακιού 

Κίνδυνος:  Εισπνοή σκόνης-ινών βάμβακος 

Πρόληψη: Χρήση Μ.Α.Π. 8,9

 

 Ανάμειξη ινών βάμβακος 

Οι ίνες βάμβακος αναμιγνύονται ώστε να μην υπάρχει διαφορά ποιότητας στο 

τελικό προϊόν. Η διαδικασία πραγματοποιείται με την χρήση αναμικτήρα όπου 

στο εσωτερικό του υπάρχει κύλινδρος με καρφιά, ο οποίος περιστρέφεται με 

ταχύτητα 300 rpm. 

Κίνδυνοι:  α) Η απότομη εκκίνηση κατά τη συντήρηση του μηχανήματος. 

β) Η απότομη επαναλειτουργία κατά τη συντήρηση του 

μηχανήματος. 

Πρόληψη: α) Εγκατάσταση εσωτερικών μηχανισμών ασφάλειας, σύμφωνα με 

τους οποίους δεν ανοίγει καμιά πόρτα εάν οι κύλινδροι δεν είναι 

σταματημένοι. 

  β) Εγκατάσταση ανιχνευτή μετάλλων (ως ξένα σώματα) για 

πρόληψη πυρκαγιάς και εστιασμένο σύστημα πυρόσβεσης με 

Halon. 8,9

 

 Ομογενοποίηση – παραλληλισμός ινών βάμβακος 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, το βαμβάκι υφίσταται περίπου 3200 

αναδιπλασιασμούς. Στο στάδιο της ομογενοποίησης οι ίνες γίνονται 

παράλληλες, σπάζουν τα εναπομείναντα σκληρά μέρη και απομακρύνονται οι 

πολύ λεπτές και κοντές ίνες. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο μηχάνημα 

«χάρτζι». Το παραγόμενο προϊόν από το χάρτζι ονομάζεται φυτίλι. Στο 

εσωτερικό του μηχανήματος υπάρχει περιστρεφόμενο τύμπανο. Επάνω στην 

περιφέρεια υπάρχουν μεταλλικές ψήκτρες οι οποίες απέχουν δέκατα του 

χιλιοστού από ακίνητες εξωτερικές ψήκτρες. Ανάμεσα τους περνάνε οι ίνες 

του βαμβακιού και μ’ αυτό τον τρόπο παραλληλίζονται. 
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Κίνδυνοι:  α) Να εκτεθούν οι εργαζόμενοι σε αιωρούμενες, αόρατες, 

βαμβακερές ίνες, κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. 

β) Επέμβαση σε μη ακινητοποιημένα μηχανήματα κατά τη 

συντήρηση με συνέπεια τον τραυματισμό του συντηρητή. 

Πρόληψη:  α)Χρήση Μ.Α.Π. (μάσκες) κατά τη συντήρηση 

β)Τοποθέτηση εξωτερικών δεικτών στο μηχάνημα οι οποίοι να 

δείχνουν ότι το εσωτερικό τύμπανο βρίσκεται σε κίνηση. 8,9

 Δημιουργία προνήματος 

Το φυτίλι εξερχόμενο από το χάρτζι υφίσταται εκ νέου αναδιπλασιασμούς 

(εξέλαση - στρίψιμο) με σκοπό να επιτευχθεί σταθερή ποιότητα νήματος. Η 

διαδικασία πραγματοποιείται σε ειδικά μηχανήματα, τους «σύρτες» οι οποίοι 

ενώνουν γύρω στα 20-24 φυτίλια προς σχηματισμό μιας βάτας (πρόνημα). 

Κίνδυνος:                                                                                                                                         

 Επέμβαση σε μη ακινητοποιημένο μηχάνημα κατά τη 

συντήρηση. 

Πρόληψη: Χρήση μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας όπου μόλις σηκωθεί το 

καπάκι της μηχανής, σταματάει η λειτουργία όλου του σύρτη. 8,9

 
                    Εικόνα 3  Σύρτες 20 

 

 Προγνέστρια –κλώστρια : Λέπτυνση του φυτιλιού 

Το φυτίλι στη μορφή πλέον της βάτας (πρόνημα) περνά από το μηχάνημα 

«προγνέστρια» όπου υφίσταται διαδικασία λέπτυνσης και καταλήγει στην 

«κλώστρια» όπου το φυτίλι γίνεται ακόμα λεπτότερο. Το τελικό προϊόν από τις 

δύο μηχανές είναι μονόκλωνο νήμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για 

την εξαγωγή των τελικών νημάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα από τη 

φάση της ομογενοποίησης (σύρτης) να περάσουμε κατευθείαν στη δημιουργία 

νήματος, παρεμβάλλοντας τη φάση της προγνέστριας. Αυτό επιτυγχάνεται με 
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τη χρήση της «κλώστριας ανοικτού άκρου» όπου από το πρόνημα εξάγεται 

απευθείας νήμα. 

Κίνδυνοι:  α) Στην προγνέστρια οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε αιωρούμενες 

ίνες βάμβακος 

   β) Στην προγνέστρια επιχειρείται λίπανση της μηχανής εν 

κινήσει, κατά τη συντήρηση 

  γ) Στην κλώστρια ο θόρυβος φθάνει τα 30-40 dB. 

  δ) Στην κλώστρια είναι πιθανό να «αρπάξει» το μηχάνημα ρούχα 

ή μαλλιά κατά τη συντήρηση. 

  ε) Στην κλώστρια ανοικτού άκρου λόγω του μεγάλου μήκους 

(50-60m) είναι δύσκολη η συντονισμένη συντήρηση. 

             
                   Εικόνες 4 ,5 Κλώστριες9 

 στ) Στην κλώστρια ανοικτού άκρου επιχειρείται λίπανση μηχανής εν 

κινήσει.  

  ζ) Στην κλώστρια ανοικτού άκρου είναι αδύνατη η συνεννόηση 

μεταξύ των εργαζομένων λόγω υψηλού θορύβου (90-100dB) 

Πρόληψη:  α) Χρήση Μ.Α.Π. (μάσκες, ωτασπίδες) κατά τη συντήρηση 

β) Θωράκιση μηχανισμών κίνησης με εσωτερικούς μηχανισμούς 

ασφαλείας για την αποφυγή λίπανσης εν κινήσει, εάν υπάρχει 

εισαγωγή ξένου σώματος, βλάβη ή κοπή του νήματος.8,9

 

 Τελική Νηματοποίηση (Πομπινάρισμα) 

Στο μηχάνημα «Πομπινουάρ» το μονόκλωνο νήμα υφίσταται αναμείξεις σε 

χρώματα και σχέδια. Έτσι παράγονται νήματα σε όποια μορφή, σχήμα και 
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μέγεθος θελήσουμε. Τα νήματα συγκεντρώνονται επάνω στα πομπινουάρ με 

τη μορφή μεγάλων πομπινών. 

Κίνδυνος:  Πτώση της πομπίνας και τραυματισμός του εργαζόμενου στα 

κάτω άκρα. 

Πρόληψη: Χρήση Μ.Α.Π.  (ανθεκτικές μπότες) από τους εργαζομένους στη 

συλλογή και εκφόρτωση πομπινών απ ΄τα πομπινουάρ 8,9  

 

3.3.3.Κίνδυνοι στην υφαντουργία 
 

Στις μονάδες των υφαντηρίων πραγματοποιείται η μετατροπή του νήματος 

σε ύφασμα. Κεντρικό μηχάνημα αποτελούν οι σύγχρονοι αργαλειοί, με σαΐτες 

εκτοξευόμενες από τη μια μεριά στην άλλη με μεγάλη ταχύτητα. 

Κίνδυνος :  Η παρεκτροπή της σαΐτας από την πορεία της με συνέπεια 

τραυματισμό του χειριστή και των διερχομένων εργαζομένων. 

Πρόληψη: Τοποθέτηση πλαγίων και εμπρόσθιων προφυλακτήρων. 

Οι πλάγιοι: ανθεκτικά δικτυωτά πλαίσια ικανά να δεχτούν την 

εκτόξευση  της σαΐτας, να απορροφήσουν την ενέργεια κρούσης 

και να αποφευχθεί η αναπήδηση της σαΐτας. 

Οι εμπρόσθιοι: ξύλινοι ή μεταλλικοί, προσαρμόζονται υπό γωνία 

στο κτένι του αργαλειού και εμποδίζουν την εκτροπή της σαΐτας 

υπό γωνία.8,9

3.3.4.Κίνδυνοι στα σιδερωτήρια 
 

Στις μονάδες των Σιδερωτηρίων ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κυλίνδρους 

σιδερώματος και πρέσες ατμού τα οποία απαιτούν εργασία σε όρθια στάση. 

Κίνδυνοι:  α) Επαφή των χεριών των χειριστών με τους κυλίνδρους 

σιδερώματος 

 β) Έκθεση των χειριστών σε παρατεταμένη υψηλή υγρασία 

λόγω των ατμών. 

 γ) Ηλεκτροπληξία από εκτεταμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. 

Πρόληψη: α) Εγκατάσταση προφυλακτικών συστημάτων στους κυλίνδρους 

σιδερώματος που να εμποδίζουν τα χέρια να φτάνουν σ΄ 

αυτούς. 
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 β) Τοποθέτηση περιμετρικά προφυλακτήρων στις πρέσες. 

 γ) Τοποθέτηση στεγανών ξύλινων δαπέδων στις θέσεις των 

χειριστών για αποφυγή της έκθεσης στην υγρασία, καθώς και 

σύστημα απαγωγής των ατμών. 

 δ) Εγκατάσταση μόνωσης και γείωσης στις συσκευές ηλεκτρικού 

ρεύματος.8

 
3.3.5.Κίνδυνοι στις Βιομηχανίες Ετοίμων Ενδυμάτων 
 
Στις Βιομηχανίες Ετοίμων Ενδυμάτων, οι εργαζόμενοι μετατρέπουν το 

ύφασμα σε έτοιμο ένδυμα, χρησιμοποιώντας κυρίως συσκευές κοπής των 

υφασμάτων και ραπτομηχανές. 

Κίνδυνοι: α) Τραυματισμός των χεριών των χειριστών στις συσκευές 

κοπής 

β) Σπάσιμο της βελόνας των ραπτομηχανών κατά την 

παλινδρομική τους κίνηση. 

Πρόληψη: α) Χρήση προφυλακτικών γαντιών από μεταλλικό πλέγμα των 

χειριστών στις συσκευές κοπής. 

 β) Τοποθέτηση διαφανούς προστατευτικού πλαστικού στις 

ραπτομηχανές.8
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 4. Έρευνα στη βιομηχανία 
 

Τόπος: Κλωστοϋφαντουργία ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

Χρόνος: Δεκέμβριος 2005 

Ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις επιλεγμένες από το Θεματολόγιο και τη Δομή 

Προτύπων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) για την επιμόρφωση 

Τεχνικών Ασφαλείας 10 

 

Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από τον Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, κ. 

Μυλωνά και από τον Προϊστάμενο Βάρδιας.. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Τι είδους μηχανήματα περιλαμβάνει η μονάδα; 

Εκκοκκιστήρια στην Καρδίτσα, κλωστήρια στην Αθήνα όπου 

πραγματοποιείται καθαρισμός κλώση βάμβακος, επεξεργασία και ποιοτικός 

έλεγχος του νήματος, καύση χνουδιού και εξαγωγή προϊόντος ύφανσης 

«μερσεριζέ» για καλύτερη γυαλάδα και αντοχή. Επίσης στην Αθήνα υπάρχει 

βαφείο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
2. Τι προβλήματα παρουσιάζονται στους εργαζομένους 

Όχι αναπνευστικά και ακοής. Κυρίως μυοσκελετικά και ιδιαίτερα αυχενικά 

στους εργαζόμενους στις κλώστριες. 

 

3. Έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα; 

Όχι. 

4. Έχουν καταγραφεί επαγγελματικές ασθένειες; 

Όχι. 

 

5. Οι εργαζόμενοι είναι μόνιμοι ή εποχιακοί; 

Μόνιμοι. 

 

6. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας; 

Σεμινάρια πυρασφάλειας. 
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7. Ποιες εξετάσεις πραγματοποιείτε στους εργαζόμενους κατά την πρόσληψη και 

κατά την άσκηση της εργασίας; 

Εμβόλια και ακτινογραφία θώρακος κατά την πρόσληψη. Ακτινογραφία 

θώρακος κάθε χρόνο. 

 

8. Λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας; 

Υπάρχει Τεχνικός Ασφαλείας. 

 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ 
 

9. Τα κτίρια είναι μόνιμες ή προσωρινές κατασκευές; 

Μόνιμες, σταθερές. 

 

10. Είδος δαπέδων - τοίχων; 

Βιομηχανικά δάπεδα με ρητίνες. 

 

11. Έξοδοι κινδύνου; 

Όσες πόρτες τόσοι έξοδοι κινδύνου. 

 

12. Πυρανίχνευση; 

Μηχανήματα οροφής, πυροσβεστήρες με HALON. 

 

13. Πρόληψη ηλεκτροπληξίας; Γειώσεις; 

Από τους τοίχους και ύπαρξη ρελέ. 

 

14. Υπάρχουν διάδρομοι κυκλοφορίας για οχήματα(π.χ. κλάρκ) εντός; 

Διέλευση μόνο πεζών εργαζομένων. 

 

15. Κυλιόμενες σκάλες; 

Όχι. 

 

16. Αποβάθρες-Εξέδρες φόρτωσης; 

Δεν χρησιμοποιούνται. 
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17. Χώροι ανάπαυσης; 

Τραπεζαρία. 

  

18. Λουτρά - αποχωρητήρια - αποδυτήρια; 

Κάθε τμήμα έχει και αποχωρητήρια και ατομικά αποδυτήρια για κάθε 

εργαζόμενο. 

 
19. Χώροι Α’ Βοηθειών; 

Κουτί Α΄ Βοηθειών σε κάθε τμήμα. 

 

20. Εργάζονται έγκυες; θηλάζουσες; ΑΜΕΑ; 

ΑΜΕΑ όχι. Οι έγκυες και θηλάζουσες με χαρτί ιατρού, αλλάζουν πόστο ανά 5-

6 μέρες. Δεν τοποθετούνται στις κλώστριες και τα πλυντήρια. 

 

21. Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε ύψος; 

Όχι, μόνο για επιδιορθώσεις. 

 

22. Υπάρχει σήμανση των χώρων εργασίας; 

Ναι. 

 

23. Καθαρισμός χώρων εργασίας; 

Καθημερινά και όποτε παραστεί ανάγκη. Χρήση μηχανημάτων με ειδικούς 

απορροφητήρες. 

 

24. Λειτουργούν ανυψωτικά μηχανήματα; 

Μόνο κλαρκ αυλής για μεταφορά. 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

25. Οι εργαζόμενοι εργάζονται όρθιοι ή καθιστοί; 

Όρθιοι και σε σκαμπό. Γίνεται εναλλαγή εργασίας ανά διαστήματα. 

 

26. Ο εργαζόμενος βρίσκεται σε απόσταση από την επιφάνεια εργασίας; 

Εργάζεται με τη μηχανή μπροστά του. 
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
27. Τι εξαερισμός του χώρου προβλέπεται; 

Φυσικός – κλιματισμός (κλωστήρια). 

 

28. Πραγματοποιείται καθαρισμός του αέρα; 

Σύστημα εκροής αέρα από πάνω – απορρόφησης από κάτω στον χώρο. 

 

29. Θερμοκρασία χώρου; 

22-24οC παντού. Στα βαφεία υπάρχουν συνεχώς ανοικτά παράθυρα λόγω 

των πλυντηρίων. 

 

30. Ιδιαίτερα μέτρα σε καύσωνα - κρύο; 

Όχι. 

 

31. Φυσικός ή τεχνητός αερισμός; 

Τεχνητός – λάμπες. 

 

32. Υπάρχουν Σκιάσεις ή Εκτυφλωτικότητα στους χώρους εργασίας; 

Όχι. 

 

33. Υπάρχει ηχομόνωση στα μηχανήματα; 

Αθόρυβα μηχανήματα. Το καθένα έχει από μόνο του επένδυση. Ο χειρισμός 

του γίνεται με κουμπιά επιτόπου. 

 

34. Προσφέρονται Μ.Α.Π. για θόρυβο; 

Σε κάθε τμήμα όποιος θέλει. Προσφέρεται ακουστικό–ωτασπίδες–βύσματα 

(προτιμούνται από τους εργαζόμενους). 

 

35. Υπάρχουν θέσεις εργασίας με δονήσεις; 

Όχι. 

 

36. Υπάρχουν θέσεις εργασίας με ακτινοβολίες; 

Όχι. 
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37. Υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες; Αν ναι, ποιες και σε ποιο πόστο; 

Χρώματα-διαλυτικά στο βαφείο. 

 

38. Υπάρχουν ειδικοί χώροι για την αποθήκευση τους; 

Εξωτερικός χώρος με ράμπα. 

 

39. Η χρήση τους γίνεται με Μ.Α.Π. ; 

Γάντια – γυαλιά. 

 

40. Πραγματοποιούνται σε αυτούς τους εργαζομένους ιδιαίτεροι ιατρικοί έλεγχοι; 

Μόνο αν παραπονεθούν. 

 

41. Χρησιμοποιείτε οργανικού διαλύτες, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακα; 

Χρήση τετραχλωράνθρακα ως διαλυτικό στο βαφείο. 

 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
42. Κάθε πότε γίνεται συντήρηση των μηχανημάτων; 

Εβδομαδιαία ή καθημερινά ανάλογα με το μηχάνημα. 

Τη συντήρηση πραγματοποιεί το προσωπικό. 

 

43. Χρησιμοποιείτε εργαλεία χειρός;(Τρυπάνια, τροχούς, δίσκους) 

Μόνο ο ηλεκτρολόγος του εργοστασίου. 

 

44. Χρησιμοποιείτε βιομηχανικά αέρια;(Ο2, Ασετιλίνη, Άζωτο, Υδρογόνο) 

Ίσως στο μηχανουργείο. 

 

45. Πραγματοποιείτε δειγματοληψίες χημικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο, 

στον αέρα; 

Όχι. 

 

 

 

  

 25



5. Σχολιασμός  - Συμπεράσματα        

     

Καταρχήν πρέπει να αναφερθεί η άρνηση της διεύθυνσης του 

Εργοστασίου να επισκεφθεί η ομάδα εργασίας τους εσωτερικού χώρους για 

λόγους ασφαλείας όπως ανέφεραν. 

Υπήρχε προσυνεννόηση για την ημέρα και ώρα επίσκεψης της ομάδας 

εργασίας, όπου είχε αναλυθεί ο σκοπός της επίσκεψης. Παρόλα αυτά τις 

βασικές απαντήσεις μας τις έδωσε ο Προϊστάμενος Βάρδιας και ο Ιατρός 

Εργασίας στο χώρο του Ιατρείου. Δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επικοινωνία 

με τον τεχνικό ασφαλείας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να κρίνεται η 

επιχείρηση από τις απαντήσεις των υπευθύνων και όχι από επιτόπια 

επίσκεψη της ομάδας. 

 

 Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και ασφάλειας 

Διακρίνεται η έλλειψη στον τρόπο καταγραφής των επιπτώσεων μη 

ασφαλούς εργασίας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις δεν έχουν καταγραφεί 

ποτέ εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Αναφέρονται σε 

άλλη ερώτηση μυοσκελετικά προβλήματα αλλά όχι προβλήματα ακοής 

που έχουν συνήθως μεγαλύτερη συχνότητα. Η εκπαίδευση των 

εργαζομένων περιορίζεται μόνο σε θέματα πυρασφάλειας. 

 

 Κτιριολογικά 

Ο κτιριολογικός εξοπλισμός κρίνεται ως επαρκής από τις απαντήσεις. 

Απαιτείται επιτόπια έρευνα για τη διεξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. 

 

 Θέσεις εργασίας 

Κρίνονται ως εργονομικά επαρκείς. Απαιτείται επιτόπια έρευνα για τη 

διεξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. 
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 Φυσικές Παράμετροι 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την εργασία σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες. Δεν έχει δημιουργηθεί «κουλτούρα» ασφάλειας εντός των 

εργαζομένων. Τα Μ.Α.Π. για τους εργαζόμενους σε μηχανές με θόρυβο 

είναι προαιρετικά. Η στάση αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την απάντηση 

ότι έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια Υγιεινή και Ασφάλειας μόνο για την 

πυρασφάλεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι 

εργαζόμενοι στην αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών (χρώματα - 

διαλυτικά) υφίστανται ιατρικούς ελέγχους μόνο εάν παραπονεθούν για 

κάποιο σύμπτωμα. 

 

 Μηχανήματα 

Δεν υπάρχει επαρκής γνώση στους ερωτηθέντες για τη χρησιμοποίηση 

βιομηχανικών αερίων. Κρίνεται ως αρνητικό το γεγονός ότι δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί ποτέ δειγματοληψίες χημικών παραγόντων στον αέρα 

του εργασιακού χώρου, ενώ χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες και ίσως 

βιομηχανικά αέρια. 

Επιτόπια έρευνα θα έδινε περισσότερα συμπεράσματα για τον τρόπο 

συντήρησης και το βαθμό ασφάλειας των μηχανημάτων. 

 
 

6. Δημιουργία Εκπαιδευτικού προγράμματος Υγιεινής και 
Ασφάλειας σε Εργαζόμενους στην Κλωστοϋφαντουργία. 

 
Με βάση τις παραπάνω γνώσεις και εμπειρία από την ανάλυση των: 

• Δομικών κινδύνων που επισημαίνονται σε όλες τις δραστηριότητες της 

κλωστοϋφαντουργίας 

• Ειδικών κινδύνων ανά κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

• Ειδικών κινδύνων ανά φάση της παραγωγής του νήματος στη 

νηματουργία ως ο πιο επικίνδυνος χώρος του κλάδου, υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υγιεινής 

και ασφάλειας στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. 
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Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στο χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας στηρίζεται στους προαναφερθέντες κινδύνους και την 

ανά κατηγορία πρόληψη που ακολούθησε καθώς και στις ελλείψεις που 

διαπιστώθηκαν από την έρευνα στη βιομηχανία «Μουζάκη». 

Το πρόγραμμα μπορεί να διαχωριστεί σε θεωρητικό και πρακτική 

κατάρτιση. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 10 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ Σημασία του προβλήματος της ασφάλειας εργασίας. 

Επιπτώσεις στον εργαζόμενο 

Επιπτώσεις στην επιχείρηση 

 Ορισμοί ατυχημάτων 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΘΕΜΑΤΑ Νομοθετήματα με θεσμικό χαρακτήρα, γενικό περιεχόμενο και 

μεγάλη εμβέλεια. 

Νομοθετήματα για προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε επιβλαβείς παράγοντες κατά την εργασία τους. 

Νομοθετήματα με προδιαγραφές ασφαλείας ή πρότυπα 

ασφαλούς λειτουργίας εργασιακών μέσων 

Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. 

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ  Συμβολή του ανθρώπινου λάθους στη γένεση των εργατικών 

ατυχημάτων. 

Κατηγορίες ανθρώπινων λαθών 
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι 

  Αναγνώριση των κινδύνων 

  Κατάταξη των κινδύνων 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Κτιριολογικές απαιτήσεις 

  Πυρανίχνευση 

Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Χώροι ανάπαυσης 

Εξοπλισμός υγιεινής 

Χώροι Α΄ Βοηθειών 

Ρυθμίσεις για ειδικό προσωπικό (π.χ. έγκυες) 

 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Επιπτώσεις από τον ακατάλληλο σχεδιασμό των θέσεων 

εργασίας 

  Απαιτήσεις καθίσματος 

Απαιτήσεις επιφάνειας εργασίας 

Χωροθέτηση θέσεων εργασίας – εργαλείων – υλικών - 

βοηθημάτων  

Προσανατολισμός 

 

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ανθρώπινες ανάγκες σε νωπό αέρα 

Τρόποι εισόδου στο σώμα βλαβερών παραγόντων 

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα τοπικής απαγωγής 

Καθαρισμός αέρα(είδη συσκευών – επιλογή φίλτρου) 

 

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ  Τρόποι θερμορύθμισης 

  Προστατευτικά μέτρα 
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9η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Τι είναι φως 

Το ανθρώπινο μάτι 

Είδος φωτισμού 

Φως ημέρας 

Τεχνητός φωτισμός 

Ένταση φωτισμού 

Σκίαση 

Εκτυφλωτικότητα 

Φωτισμός ασφαλείας 

 

10η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ακοή / Ακουστικές πληροφορίες 

Αρνητικές επιπτώσεις από δυνατούς θορύβους 

Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου 

Μείωση του θορύβου στην πηγή 

Ατομικά μέτρα προστασίας έναντι του θορύβου 

 

11η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ  Κίνδυνοι από τοξικές, φυσικές, χημικές ιδιότητες των ουσιών 

Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες ουσίες 

Αλλεργίες 

Τεχνικά μέτρα προστασίας 

Οργανωτικά μέτρα προστασίας 

Ατομικά μέτρα προστασίας 

Ιατρικοί έλεγχοι 

Όρια έκθεσης (Οριακή – Ανώτατη Οριακή Τιμή) 

Τετραχλωράνθρακας (Προστασία) 

Αμίαντος (Προστασία) 

Σύμβολα επικινδυνότητας 

 Φράσεις κινδύνου(R) και φράσεις ασφαλείας (S) 
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12η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ηλεκτροπληξία – Επικίνδυνοι τάση 

Μέτρα προστασίας κατά των άμεσων επαφών (καλωδιώσεις) 

Μέτρα προστασίας κατά των έμμεσων επαφών (μηχανισμοί 

διακοπής) 

 

13η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ανάπτυξη και συντήρηση της φωτιάς 

Τρόποι μετάδοσης 

Κατηγορίες πυρκαγιών 

Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

 

14η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Κίνδυνοι χειρωνακτικής μεταφοράς 

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης 

Τεχνικές ανύψωσης 

Γυναίκες και ανήλικοι 

Μεταφορές από ομάδα 

Μεταφορές με τη χρήση απλών βοηθητικών μέσων 

Προδιαγραφές διαδρόμων κυκλοφορίας 

Προδιαγραφές αποθηκών 

 

15η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΑ  Προφύλαξη από τα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων 

Είδη και υλικά προφυλακτήρων 

Συντήρηση προφυλακτήρων 

 

16η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΑ  Διαδικασίες πριν το ξεκίνημα 

Βασικά σημεία επιθεώρησης 

Συχνότητα επιθεωρήσεων 

Ποιος επιθεωρεί 

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση 
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17η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Είδη Μ.Α.Π. 

Εκμάθηση χρήσης τους 

 

18η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Κανόνες χρήσης 

Απαγορευτικές πινακίδες 

Προειδοποιητικές πινακίδες 

Πινακίδες υποχρέωσης 

Πινακίδες διάσωσης και βοήθειας 

Πινακίδες για το πυροσβεστικό υλικό 

 

19η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΑ  Ρόλος διαλειμμάτων 

Υγιεινές συνήθειες κατά την εργασία 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΘΕΜΑΤΑ  Πρόληψη θορύβου 

Πρόληψη αιωρουμένων σωματιδίων 

Πρόληψη πυρκαγιών 

Πρόληψη από ακραίες τιμές θερμοκρασίας - υγρασίας 

Πρόληψη από ελλιπή φωτισμό 

Πρόληψη από χρήση τοξικών ουσιών 

Πρόληψη μυοσκελετικής καταπόνησης 

Ασφαλής συντήρηση μηχανημάτων 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΘΕΜΑΤΑ  Πρόληψη στα εκκοκκιστήρια  

Πρόληψη στην υφαντουργία 

Πρόληψη στα σιδερωτήρια 

Πρόληψη στις Βιομηχανίες Ετοίμων Ενδυμάτων 
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ  Πρόληψη στο άνοιγμα μάζας βάμβακος 

Πρόληψη στον καθαρισμό και ανάμειξη ινών βάμβακος 

Πρόληψη στη δημιουργία προνήματος 

Πρόληψη στη λέπτυνση του φυτιλιού 

Πρόληψη στην τελική νηματοποίηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

 

1. ΕΛΟΤ EN ISO 11111-95  

"Απαιτήσεις ασφαλείας για κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα" 18

2. Π.∆. 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας 

και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 

ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων»" (Φ.E.K. 138/Α/1988) 

"Υφαντικές Βιομηχανίες –Κωδικός 237 : 

Προδιαγραφές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας" 19 

3. Α.Ν. 1204/1938 "Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων 

χρωμάτων " (ΦΕΚ 177 /Α/1938) 17 

4. Π.Δ. 522/1983 "Ταξινόμηση, συσκευασία επισήμανση των χρωμάτων, 

βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών προϊόντων, 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 200 /Α/1983) 17 

5. Π.Δ. 307/1986 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους " (ΦΕΚ135/Α/1986) 17 

6. Π.Δ. 70α/1988  "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία τους" (ΦΕΚ31/Α/1988) 17 

7. Π.Δ. 85/1991 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε θόρυβο κατά την εργασία" 

(Οδηγία 86/188/Ε.Ε.) 17 

8. Εγκύκλιος 130329/3-5-95 του Υπουργείου Απασχόλησης για την 

εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος στους χώρους της βιομηχανίας. 

17 

9. Ν. 1568/1985, άρθρο 21, παρ. 3β "Χαρακτηριστικά τεχνητού φωτισμού 

στους χώρους εργασίας. " 17 
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10. Ν. 1568/1985, "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων " (Φ.Ε.Κ. 

177/Α/1985) 13 

11. Π.Δ. 338/01 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων 

κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χημικούς 

παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/2001) 13 

12. Π.∆.396/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά 

την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

89/656/EOK" (Φ.E.K. 220/A/1994) 13 

13. Υ.Α.5905/Φ15/839/95 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 

βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς 

και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών” (ΦΕΚ 611/Β/1995) 13 

14. Π.Δ. 422/79 “Περί συστήματος σηματοδότησης ασφάλειας εις τους 

χώρους εργασίας” (ΦΕΚ 128/Α/1979) 13 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

 

1. Δικτυακός τόπος: www.epilektos.com  

2. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2004 

3.  Δικτυακός τόπος: www.klonatex.gr 

4. Σ.Γουσόπουλος : « Επιδημιολογική μελέτη του δείκτη FEV-1 στους 

εργαζόμενους σε κλωστήρια βάμβακος», Ιατρική της Εργασίας, τόμος 3, τεύχος 

2, 68-71, 1991 

5. Τα Μυοσκελετικά Προβλήματα που Σχετίζονται με την Εργασία, Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2000. 

6. Σ.Μπρανης: «Στατιστικές Εργατικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα» ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 

1998 

7. Δελτία Εργατικών Ατυχημάτων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ετών 1999-2003 

8. Ζ.Τσαρακλής  «Κλωστοϋφαντουργικές Μηχανές» 

9. Α.Πριμέντας Φωτογραφίες & Σημειώσεις Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας 

10. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. «Πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για τεχνικούς ασφαλείας», 

Αθήνα, 1999 

11. Ε.Γεωργιάδου: «Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, Μεθοδολογικός & 

Πληροφοριακός Οδηγός», ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2001 

12. Δικτυακός τόπος: www.tibet.ca World Tibet Network News, Sunday November 

20, 1994 

13. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε «Θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της Εργασίας» 

Παράρτημα 2, Αθήνα 2003 

14. Σ.Δρίβας «Θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας» κεφ. 6ο Φυσικοί 

Παράγοντες, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Αθήνα 2003 

15. Σ.Δοντάς «Θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας» κεφ. 10ο Χημικοί βλαπτικοί 

παράγοντες στον εργασιακό χώρο, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Αθήνα 2003 

16. Κ.Λώμη «Θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας» κεφ. 8ο Εργονομία, 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Αθήνα 2003 

17. Κ.Ζορμα, Σ.Δρίβας, Θ.Κουκουλάκη «Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση 

του επαγγελματικού κινδύνου» ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα 1997 
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18. Θ.Κουκουλάκη «Η τυποποίηση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας», 

Αθήνα 2003 

19. Υπουργείο Απασχόλησης «Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων», Γ’ έκδοση, Αθήνα 2001 

20. Δικτυακός τόπος www.tmth.edu.gr/el/kiosks/textiles.html,  Κέντρο Διάδοσης 

Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Επιστήμη και Τεχνολογία: 

Κλωστοϋφαντουργία  
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