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Σε πολλούς χώρους εργασίας και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών  
χρησιμοποιούνται πηγές τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας, οι οποίες 
είναι πιθανόν να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία 
προσώπων στην εργασία. 

Στο ενημερωτικό αυτό έντυπο παρέχονται πληροφορίες και πρακτικές 
συμβουλές για την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων ή βλάβης 
στην υγεία που σχετίζονται με την έκθεση σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία. 

Η οπτική ακτινοβολία, ένας άλλος όρος για το φως, σημαίνει κάθε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 100 nm και 1 mm. Το φάσμα 
της οπτικής ακτινοβολίας περιλαμβάνει την υπεριώδη, την ορατή και την υπέρυθρη 
ακτινοβολία.

• Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι η ακτινοβολία στην περιοχή μήκους 
κύματος μεταξύ 100-400 nm. Η υπεριώδης περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος υποδιαιρείται σε UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) και UVC (100-
280 nm). 

• Η ορατή ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 
380-780 nm. 

Τι είναι η οπτική ακτινοβολία
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• Η υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) είναι η ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος 
μεταξύ 780 nm - 1 mm. Η υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 
υποδιαιρείται σε IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) και IRC (3000 nm-1 
mm).

• Η τεχνητή οπτική ακτινοβολία είναι μια μορφή μη ιονίζουσας ακτινοβολίας 
και δεν πρέπει να συγχέεται με την ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία είναι 
δυνητικά περισσότερο επιβλαβής. Η τεχνητή οπτική ακτινοβολία διακρίνεται σε 
ακτινοβολία λέιζερ και ασύμφωνη ακτινοβολία.

• Λέιζερ (ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας) είναι 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.

• Ασύμφωνη ακτινοβολία είναι κάθε οπτική ακτινοβολία που δεν είναι ακτινοβολία 
λέιζερ.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια εργασία που 
δεν συνεπάγεται, σε κάποιο βαθμό, έκθεση σε 
τεχνητά παραγόμενη οπτική ακτινοβολία. Όλοι όσοι 
εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους είναι πιθανόν να 
εκτίθενται σε οπτική ακτινοβολία από τον φωτισμό 
και τις οθόνες υπολογιστών. Οι εργαζόμενοι σε 
εξωτερικούς χώρους μπορεί να χρειάζονται τοπικό 
φωτισμό εργασίας, όταν ο φυσικός φωτισμός είναι 
ανεπαρκής.

Εκτός από τις πιο πάνω πηγές, η τεχνητή οπτική ακτινοβολία μπορεί να παράγεται 
είτε σκόπιμα, ως απαραίτητο μέρος κάποιας διαδικασίας, είτε τυχαία, ως υποπροϊόν 
στις διαδικασίες αυτές. 

Στην Κύπρο, το θέμα της προστασίας προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια τους, οι οποίοι είναι πιθανόν να προκύψουν λόγω 
έκθεσης σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία, ρυθμίζεται από τους περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμούς του 
2010. Οι Κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την 
προστασία προσώπων στην εργασία από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 

Νομοθετικό πλαίσιο  

Πηγές τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας 
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τους, οι οποίοι είναι πιθανόν προκύπτουν λόγω έκθεσης σε τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία κατά την εργασία. Επιπλέον, καθορίζουν οριακές τιμές έκθεσης για την 
πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
στην υγεία (στα μάτια και το δέρμα) από την έκθεση σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία. 
Επίσης, οι Κανονισμοί καθορίζουν τα όρια έκθεσης και τις υποχρεώσεις των 
εργοδοτών για την εκτίμηση των κινδύνων, την ενημέρωση και κατάρτιση των 
εργοδοτουμένων τους, την ιατρική επίβλεψη των εργοδοτουμένων κ.λπ.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την Οδηγία 2006/25/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία). 

Οι Κανονισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται για έκθεση σε φυσικές πηγές οπτικής 
ακτινοβολίας, όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, ο ήλιος και η ηλιακή ακτινοβολία που 
αντανακλάται, για παράδειγμα, από το φεγγάρι. Από την εφαρμογή των Κανονισμών 
δεν εξαιρείται καμία πηγή τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας, ωστόσο, πολλές πηγές, 
όπως οι ενδεικτικές λυχνίες σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, είναι ασήμαντες πηγές 
οπτικής ακτινοβολίας. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει πρακτικό οδηγό για τους εργοδότες και 
ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τίτλο “Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής 
πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ (τεχνητή οπτική ακτινοβολία)”, 
ο οποίος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι μπορεί να 
εκτίθενται σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος 
για τους εργαζόμενους και τις ρυθμιστικές αρχές. Ο οδηγός περιέχει κατάλογο 
με πηγές που μπορεί να θεωρηθούν γενικά ότι δεν είναι πιθανό να συνεπάγονται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε ό,τι αφορά τα 
τεχνικά θέματα και για μια σε βάθος κατανόηση της πιο πάνω νομοθεσίας.

Το λέιζερ εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά με 
επιτυχία το 1960. Αρχικά, 
η χρήση των λέιζερ 
περιοριζόταν στην έρευνα 
και τις στρατιωτικές 
εφαρμογές. Σήμερα, τα 
λέιζερ χρησιμοποιούνται 
σε πολλές εφαρμογές 
σε χώρους εργασίας, 
και πολλές φορές σε 
εξοπλισμό όπου η 
ακτινοβολία λέιζερ ελέγχεται αποτελεσματικά με μηχανικά μέσα, έτσι ώστε ο 
χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει ότι ο εξοπλισμός εργασίας που χρησιμοποιεί 
περιλαμβάνει εκπομπή ακτινοβολίας λέιζερ. Οι ακτίνες λέιζερ μπορεί να έχουν ένα ή 
διάφορα μήκη κύματος. Η εκπομπή έχει χαμηλή απόκλιση, έτσι ώστε να διατηρείται 
η ισχύς ή η ενέργεια σε μια δεδομένη περιοχή για μεγάλες αποστάσεις και η δέσμη 
λέιζερ είναι συνεκτική ή τα επιμέρους κύματα της δέσμης είναι συγχρονισμένα.

Οι ακτίνες λέιζερ μπορούν συνήθως να εστιάζουν σε ένα μικρό σημείο με το ενδεχόμενο 
να προκαλέσουν τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές στις επιφάνειες. Ο εξοπλισμός 
λέιζερ μπορεί να παράγει ακτίνες σε ένα ευρύ φάσμα μήκους κύματος. 

Οι εκπομπές των ακτίνων λέιζερ μπορεί να είναι συνεχείς, οι οποίες αποκαλούνται 
συνεχούς κύματος (ΣΚ), ή παλμικές. Ο εξοπλισμός λέιζερ ταξινομείται με βάση το 
«ενεργό μέσο» που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ακτίνας λέιζερ. Αυτό το 
μέσο μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο. Τα λέιζερ με στερεό μέσο χωρίζονται 

Λέιζερ 
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σε στερεά τύπου κρυστάλλου, τα οποία ονομάζονται λέιζερ στερεάς κατάστασης και 
σε λέιζερ ημιαγωγών. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένα τυπικά είδη 
λέιζερ και τα μήκη κύματος που εκπέμπονται από αυτά.

 Τύπος Λέιζερ Κύριο μήκος Ισχύς εξόδου
   κύματος (nm)

 Αέριο Ήλιο-Νέο (HeNe) 632,8 ΣΚ έως 100 mW
  Ήλιο-Κάδμιο (HeCd) 422 ΣΚ έως 100 mW
  Ιόντα Αργού (Ar) 488, 514  ΣΚ έως 20 W
   (και μπλε γραμμές) 
  Ιόντα Κρυπτού (Kr) 647  ΣΚ έως 10 W
   (και UV, μπλε και 
   κίτρινες γραμμές) 
  Διοξείδιο του  10600+ Παλμικό ή ΣΚ 
  άνθρακα (CO

2
)  έως 50 kW

  Άζωτο (N) 337,1 Παλμικό > 40 mJ
  Χλωριούχο Ξένο (XeCl) 308
  Φθοριούχο Κρυπτό (KrF)  248 Παλμικό έως 1 J
  Φθοριούχο Ξένο (XeF)  350
  Φθοριούχο Αργό (ArF)  193 

 Στερεά  Ρουμπίνι 694,3 Παλμικό έως 40 J
 κατάσταση Νεοδύμιο: YAG  1064 και 1319 Παλμικό ή ΣΚ έως
  (Nd:YAG) 532 και 266 TW, 100 W μέση τιμή ΣΚ
  Νεοδύμιο: Ύαλος 1064 Παλμικό έως 150 J
  (Nd:Glass)

 Ίνα Υττέρβιο (Yb) 1030-1120 ΣΚ έως kW

 Λεπτός Υττέρβιο: YAG 1030 ΣΚ έως 8 000 W
 δίσκος (Yb:YAG)

 Πλάκα Διοξείδιο του 
  άνθρακα (CO

2
)  10600 ΣΚ έως 8 000 W

  Κρύσταλλος λέιζερ 

 Ημιαγωγός Διάφορα υλικά - π.χ.  ΣΚ (εν μέρει
  - GaN 400-450 παλμικό)
  - GaAlAs 600-900 έως 30 W
  - InGaAsP 1100-1600

 Υγρή  Χρωστικές
 κατάσταση (Πάνω από 100 300-1800 Παλμικό έως 2,5 J 
  (χρωστικές) διαφορετικές  1100-1600 ΣΚ έως 5 W
  χρωστικές λέιζερ 
  λειτουργούν ως 
  μέσα λέιζερ) 
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Πιο κάτω, αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών των λέιζερ.

•	 Επεξεργασία	 υλικών:	 κοπή,	 συγκόλληση,	 σήμανση	 με	 λέιζερ,	 διάτρηση,	
τεχνολογία ταχείας κατασκευής, φωτολιθογραφία. 

•	 Οπτική	 μέτρηση:	 μέτρηση	 αποστάσεων,	 τοπογραφία,	 ταχυμετρία	 με	 λέιζερ,	
μέτρηση δονήσεων με λέιζερ, ηλεκτρονική συμβολομετρία υποδείγματος 
κοκκίδων, υδρόφωνα οπτικών ινών, απεικόνιση υψηλής ταχύτητας, εκτίμηση 
μεγέθους σωματιδίων.

•	 Ιατρική:	 οφθαλμολογία,	 διαθλαστική	 χειρουργική,	 φωτοδυναμική	 θεραπεία,	
χειρουργική, αγγειοχειρουργική, δερματολογία, οδοντιατρική, ιατρική 
διάγνωση.

•	 Επικοινωνίες:	ίνες,	ελεύθερου	χώρου,	δορυφόροι.
•	 Οπτική	αποθήκευση	πληροφοριών:	Compact	Disc/DVD,	εκτυπωτές	λέιζερ.
•	 Φασματοσκοπία:	προσδιορισμός	ουσιών.
•	 Ολογραφία:	ψυχαγωγία,	αποθήκευση	πληροφοριών.
•	 Ψυχαγωγία:	θεάματα	λέιζερ,	
•	 Εκπαίδευση:	δείκτες	(pointers)	λέιζερ.

Τα λέιζερ κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες. Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία 
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προκαλέσουν βλάβες. Ο κίνδυνος μπορεί να 
μειωθεί σημαντικά με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων προστασίας των χρηστών, 
καθώς και με επιπλέον μηχανικά μέσα ελέγχου (π.χ. περιβλήματα).

Κατηγορία 1. Προϊόντα λέιζερ που θεωρούνται ασφαλή κατά τη χρήση, καθώς 
και κατά τη μακρόχρονη άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη, ακόμη και όταν 
χρησιμοποιούνται οπτικά μέσα προβολής (φακοί ή κιάλια). Οι χρήστες προϊόντων 
λέιζερ κατηγορίας 1 κατά κανόνα εξαιρούνται από τους ελέγχους κινδύνων από την 
οπτική ακτινοβολία κατά την κανονική λειτουργία. 

Κατηγορία 1M. Ασφαλή σε γυμνό μάτι υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες 
λειτουργίας, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα αν ο χρήστης χρησιμοποιεί οπτικά 
μέσα (π.χ. φακούς ή τηλεσκόπια) μέσα στη δέσμη.

Κατηγορία 2. Προϊόντα λέιζερ που εκπέμπουν ορατή ακτινοβολία και είναι ασφαλή 
σε περίπτωση στιγμιαίας έκθεσης, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται οπτικά μέσα 
προβολής, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σκόπιμης έκθεσης του 
ματιού στη δέσμη. 

Κατηγορίες λέιζερ 
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Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2 δεν είναι εγγενώς ασφαλή για τα μάτια, αλλά 
θεωρείται επαρκής προστασία η φυσική αντίδραση αποστροφής, καθώς και η 
κίνηση της κεφαλής και το αντανακλαστικό του ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων.

Κατηγορία 2M. Προϊόντα λέιζερ που εκπέμπουν ορατές ακτίνες λέιζερ και είναι 
ασφαλή για μικρής διάρκειας έκθεση μόνο με γυμνό μάτι πιθανός τραυματισμός 
των ματιών λόγω έκθεσης όταν χρησιμοποιούνται φακοί ή τηλεσκόπια. Η προστασία 
των ματιών συνήθως εξασφαλίζεται με τις αντιδράσεις αποστροφής και το 
αντανακλαστικό του ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων.

Κατηγορία 3R. Η άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη μπορεί να είναι επικίνδυνη, 
αλλά ουσιαστικά ο κίνδυνος τραυματισμού, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
σχετικά χαμηλός σε περίπτωση σύντομης και ακούσιας έκθεσης. Ωστόσο, μπορεί 
να είναι επικίνδυνη σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης από ανειδίκευτα 
άτομα. Ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, λόγω της φυσικής αντίδρασης αποστροφής 
στην έκθεση σε έντονο φως στην περίπτωση της ορατής ακτινοβολίας και από 
την αντίδραση στη θέρμανση του κερατοειδή στην περίπτωση της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας. 

Ο εξοπλισμός λέιζερ κατηγορίας 3R πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν 
δεν είναι πιθανή η άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη. Η έκθεση του 
ματιού στη δέσμη προϊόντων λέιζερ κατηγορίας 2, 2M ή ορατής δέσμης 3R 
μπορεί να προκαλέσει θάμβωση και προσωρινή αμαύρωση, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να έχει έμμεσες 
συνέπειες όσον αφορά τη γενική ασφάλεια που οφείλονται στην προσωρινή 
διαταραχή της όρασης ή σε φοβικές αντιδράσεις. Οι διαταραχές της όρασης 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές όταν εκτελούνται κρίσιμες για την 
ασφάλεια ενέργειες, όπως εργασίες με μηχανήματα ή σε μεγάλο ύψος, σε 
υψηλή τάση και κατά την οδήγηση.

Κατηγορία 3B. Επικίνδυνα για τα μάτια, σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στη δέσμη 
εντός της ονομαστικής ζώνης κινδύνου για τα μάτια. Η έκθεση του ματιού σε διάχυτες 
αντανακλάσεις είναι συνήθως ασφαλής, εφόσον το μάτι βρίσκεται σε απόσταση έως 
13	cm	από	την	επιφάνεια	διάχυσης	και	η	διάρκεια	της	έκθεσης	είναι	λιγότερο	από	
10 s. Τα λέιζερ κατηγορίας 3Β που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο της κατηγορίας 
μπορεί να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς του δέρματος ή ακόμη και ανάφλεξη 
σε εύφλεκτα υλικά. 

‘‘
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Κατηγορία 4. Προϊόντα λέιζερ για τα οποία η άμεση έκθεση του ματιού και του 
δέρματος είναι επικίνδυνη εντός της ζώνης κινδύνου και για τα οποία η έκθεση του 
ματιού σε διάχυτες αντανακλάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη. Επίσης, τα λέιζερ 
αυτά παρουσιάζουν συχνά κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Ο εξοπλισμός λέιζερ κατηγορίας 3B και 4 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί εκτίμηση των κινδύνων για να 
προσδιοριστούν τα προστατευτικά μέτρα ελέγχου που απαιτούνται για την 
ασφαλή λειτουργία τους.

Η οπτική ακτινοβολία απορροφάται από τα εξωτερικά στρώματα του σώματος και, 
ως εκ τούτου, οι βιολογικές επιπτώσεις της, ως επί το πλείστον, περιορίζονται 
στο δέρμα και τα μάτια, όμως μπορεί να προκύψουν και συστημικές επιπτώσεις. 
Διαφορετικά μήκη κύματος προκαλούν διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με το 
ποιο μέρος του δέρματος ή του ματιού απορροφά την ακτινοβολία και το είδος της 
αλληλεπίδρασης που συμβαίνει:
•	 Στην	 περιοχή	 της	 υπεριώδους	 ακτινοβολίας	 επικρατούν	 οι	 φωτοχημικές	

επιπτώσεις και στην περιοχή της υπέρυθρης οι θερμικές επιπτώσεις. 

‘‘

Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 
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•	 Η	 ακτινοβολία	 λέιζερ,	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	 πρόσθετες	 επιπτώσεις	 που	
χαρακτηρίζονται από πολύ γρήγορη απορρόφηση ενέργειας από τον ιστό και 
αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα μάτια εάν ο φακός μπορεί να εστιάσει τη 
δέσμη. 

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP) και διάφοροι οργανισμοί 
τυποποίησης (IEC, CENELEC και CEI) καθορίζουν τον τρόπο προστασίας των ματιών 
και του δέρματος από τους κινδύνους έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία, καθώς 
και τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης και τους δυνητικούς κινδύνους για τα μάτια και το 
δέρμα.

Οι βιολογικές επιπτώσεις διακρίνονται γενικά σε οξείες (που εμφανίζονται 
γρήγορα) και χρόνιες (που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης και 
επαναλαμβανόμενης έκθεσης επί μακρό χρονικό διάστημα). Ως επί το πλείστον, 
ισχύει ότι οι οξείες επιπτώσεις εμφανίζονται μόνο εάν η έκθεση υπερβαίνει 
ένα όριο, το οποίο συνήθως ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Τα περισσότερα όρια 
έκθεσης βασίζονται σε μελέτες των κατώτατων ορίων για τις οξείες επιπτώσεις 
και προέρχονται από στατιστική μελέτη αυτών των ορίων. Επομένως, η υπέρβαση 
του ορίου έκθεσης δεν επιφέρει απαραιτήτως αρνητικές συνέπειες στην υγεία. Ο 
κίνδυνος να προκληθεί αρνητική επίπτωση στην υγεία αυξάνεται όσο αυξάνονται τα 
επίπεδα έκθεσης πάνω από το όριο έκθεσης. 

Η πλειονότητα των επιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω εμφανίζεται στον 
υγιή ενήλικα εργαζόμενο πληθυσμό, σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα από τα όρια 
που ορίζει η νομοθεσία. Οι χρόνιες επιπτώσεις συχνά δεν έχουν όριο κάτω από το 
οποίο δεν θα εμφανιστούν. Άρα, ο κίνδυνος να εμφανιστούν αυτές οι επιπτώσεις 
δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της έκθεσης 
και την τήρηση των ορίων έκθεσης σε επίπεδα κατώτερα από αυτά που είναι 
αποδεκτά σε σχέση με την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία. Τα άτομα όμως που είναι 
φωτοευαίσθητα, μπορεί να υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις σε επίπεδα ακόμη και 
κάτω από τα όρια έκθεσης.
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Οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους εργασίας που να μειώνουν τον 
κίνδυνο έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία, περιορίζοντας την διάρκεια και το επίπεδο 
έκθεσης, μεριμνώντας για τη σωστή οργάνωση του χώρου εργασίας και παρέχοντας 
τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. 

Αποφυγή ή/και μείωση κινδύνων
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους κινδύνους, η 
μείωση της τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού (π.χ. αν ο χώρος εργασίας δεν φωτίζεται 
ικανοποιητικά). 

Εκτίμηση κινδύνου
Η εκτίμηση κινδύνου από την χρήση οπτικής τεχνητής ακτινοβολίας αποτελεί 
υποχρέωση των εργοδοτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για τη 
εκτίμηση των κινδύνων από έκθεση σε τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας και:
 
•	 Για	 την	 ακτινοβολία	 λέιζερ:	 τα	 πρότυπα	 της	

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).
•	 Για	 την	 ασύμφωνη	 ακτινοβολία:	 τις	 συστάσεις	

της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE) και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Κατά την εκτίμηση του κινδύνου, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στα πιο κάτω 
στοιχεία:

•	 Επίπεδο,	μήκος	κύματος	και	διάρκεια	της	έκθεσης	σε	τεχνητές	πηγές	οπτικής	
ακτινοβολίας. Αυτή η πληροφορία είναι η βασικότερη, διότι αν το επίπεδο 
έκθεσης είναι πολύ χαμηλότερο από το όριο έκθεσης που θα ίσχυε για έκθεση 
κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης εργάσιμης ημέρας (περίπου 8 ώρες), τότε 
δεν χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση έκθεσης σε 
πολλαπλές πηγές.

•	 Οριακές	 τιμές	 έκθεσης	 σε	 οπτική	 ακτινοβολία.	Οι	 οριακές	 τιμές	 έκθεσης	 σε	
ασύμφωνη ακτινοβολία, πλην της εκπεμπόμενης από φυσικές πηγές οπτικής 

Υποχρεώσεις εργοδοτών  



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ακτινοβολίας, καθορίζονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών. Οι οριακές 
τιμές έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ καθορίζονται στο Παράρτημα II των 
Κανονισμών.

•	 Ενδεχόμενες	 επιπτώσεις	 στην	 υγεία	 και	 την	 ασφάλεια	 των	 εργαζομένων	
που προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις στον χώρο εργασίας, μεταξύ οπτικής 
ακτινοβολίας και χημικών ουσιών που προκαλούν φωτοευαισθησία. Προτείνεται 
όπως, λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο πρόκλησης φωτοευαισθησίας από 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας.

•	 Ταξινόμηση	των	λέιζερ.	Τα	λέιζερ	κατηγορίας	3	και	4	εκπέμπουν	ακτινοβολία	
που μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση των οριακών τιμών. Όμως, υπό ορισμένες 
συνθήκες, μπορεί να απαιτείται εκτίμηση των κινδύνων και για τα λέιζερ 
κατηγορίας χαμηλότερου κινδύνου. 

•	 Πληροφορίες	 που	 παρέχουν	 οι	 κατασκευαστές	 πηγών	 τεχνητής	 οπτικής	
ακτινοβολίας και συναφούς εξοπλισμού εργασίας. Θα πρέπει να ζητούνται 
επαρκείς πληροφορίες από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των 
πηγών τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας και των συναφών προϊόντων, ώστε να 
διασφαλίζεται από τους εργοδότες ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν την 
εκτίμηση κινδύνου.

Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων
Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι να εξετάζονται συνδυαστικά. Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να γνωρίζουν ότι πολλές από τις πηγές τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας στον χώρο 
εργασίας δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία τους και συμβάλλουν στην 
ευημερία τους. Όταν όμως έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι, τότε πρέπει να παρέχεται η 
δέουσα ενημέρωση και κατάρτιση. 

Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι στους εργαζόμενους οι οποίοι εκτίθενται 
σε κινδύνους από τεχνητή οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία παρέχεται κάθε 
αναγκαία πληροφόρηση και εκπαίδευση σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκτίμησης 
των κινδύνων:

•	 Τα	μέτρα	που	λαμβάνονται	για	συμμόρφωση	με	τη	νομοθεσία.
•	 Τις	οριακές	τιμές	έκθεσης	και	τους	συναφείς	δυνητικούς	κινδύνους.
•	 Τα	 αποτελέσματα	 της	 εκτίμησης,	 της	 μέτρησης	 ή/και	 των	 υπολογισμών	

των επιπέδων έκθεσης σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία και εξήγηση της 
σημαντικότητάς τους καθώς και των δυνητικών κινδύνων.

•	 Τις	 μεθόδους	 εντοπισμού	 και	 αναφοράς	 δυσμενών	 επιπτώσεων	 στην	 υγεία	
λόγω έκθεσης σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

•	 Τις	περιστάσεις	υπό	τις	οποίες	οι	εργαζόμενοι	δικαιούνται	επίβλεψης	της	υγείας	
τους.

•	 Τις	ασφαλείς	εργασιακές	πρακτικές	για	την	ελαχιστοποίηση	των	κινδύνων	από	
την έκθεση σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία.

•	 Την	ορθή	χρήση	κατάλληλου	εξοπλισμού	ατομικής	προστασίας.

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
Κάθε εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των 
εργοδοτούμενων του, εφόσον είναι αναγκαία και σε συνάρτηση με τους κινδύνους 
από την τεχνητή οπτική ακτινοβολία. Η επίβλεψη της υγείας θα πρέπει να γίνεται 
από εξετάζοντα ιατρό ή από ειδικό στον τομέα της επαγγελματικής υγείας. 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) 
Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 247/2010).

 Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2006 περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους 
από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία).

	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή,	 Γενική	 Διεύθυνση	 Απασχόλησης,	 Κοινωνικών	
Υποθέσεων και Ένταξης: Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ.

	 Irish	Health	and	Safety	Authority,	Guidance	for	Employers	on	the	Control	of	
Artificial	Optical	Radiation	at	Work	Regulations	2010.
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