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ΝΔΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 15743:2008 ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ Δ ΦΤΥΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

 

Δθδόζεθε λέν πξόηππν ISO, ην νπνίν πξνζθέξεη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηώλ ζε ςπρξά 

πεξηβάιινληα. 

 

Σν ςύρνο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ζηελ απόδνζε ηεο 

εξγαζίαο, ζηε πνηόηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα. Γηα ην ιόγν απηό, είλαη απαξαίηεην έλα 

εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη εξγαζηώλ γηα ηα ςπρξά πξνβάιινληα. Γηα ην 

ζθνπό απηό, αλαπηύρζεθε θαη εθδόζεθε ην πξόηππν ISO 15743:2008 

«ΔΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΔΡΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΦΤΥΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΡΓΑΙΑ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ», ην νπνίν πξνζθέξεη κεζνδνινγίεο θαη 

πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνιόγεζε / δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαη απνδόζεσλ ζηε ςύμε. 

 

Σν πξόηππν πξνζθέξεη πξαθηηθέο νδεγίεο, γηα εθπόλεζε αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδύλσλ ζηε ςύμε. Αλαιπηηθόηεξα, πξνζθέξεη :  

 

 Μνληέιν θαη κεζνδνινγία γηα αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζηε ςύμε 

 Μνληέιν θαη κεζνδνινγία γηα ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ αζρνινύληαη κε 

ηελ πγεία ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, λα αλαγλσξίδνπλ ηα άηνκα πνπ θέξνπλ 

ζπκπηώκαηα, πνπ απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο ζηε ςύμε, θαζώο θαη νδεγίεο 

γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ζηε ςύμε 

 Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ζεξκηθώλ πξνηύπσλ θαη ινηπώλ 

ηεθκεξησκέλσλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ, όηαλ γίλεηαη αμηνιόγεζε θηλδύλσλ 

ζηε ςύμε 

 Μνληέιν θαη κεζνδνινγίεο, γηα πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε ςύμε 

 Πξαθηηθά παξαδείγκαηα εξγαζίαο ζε ςπρξέο ζπλζήθεο 

 

Η εξγαζία ζηε ςύμε επηθέξεη πνηθίιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ζηελ 

απόδνζε : Θεξκηθή δπζθνξία, ππεξέληαζε, κεησκέλε επίδνζε, ςπθηηθνύο 

ηξαπκαηηζκνύο θαη αζζέλεηεο. Δπίζεο, ζε ζπλζήθεο ςύμεο, απμάλεηαη ε 
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επηθηλδπλόηεηα άιισλ θηλδύλσλ, ιόγσ ηεο κεησκέλεο αληίδξαζεο ησλ αλζξώπσλ 

(π.ρ. θίλδπλνη αηπρεκάησλ).  

 

Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ αθνξά πνηθίινπο νξγαληζκνύο, όπσο :  

 

 Δζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, όπσο βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ςπρξέο απνζήθεο, 

δηαδηθαζίεο ςπθηηθήο αιπζίδαο 

 Δμσηεξηθέο δηεξγαζίεο, όπσο ν θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο ζε ςπρξά θιίκαηα, 

ζπληήξεζε γξακκώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αεξίνπ, ππαίζξηεο ηειεπηθνηλσλίεο, 

αγξνηηθέο θαη αιηεπηηθέο εξγαζίεο 

 

Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ πξνηύπνπ ISO 15743:2008 είλαη :  

 

 

Πξόινγνο 

 

Δηζαγσγή 

 

1. θνπόο 

 

2. Καλνληζηηθέο αλαθνξέο 

 
 

3. Οξνινγία θαη νξηζκνί 

 

4. ηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε 

4.1. Αμηνιόγεζε ηνπ ςπρξνύ θηλδύλνπ 

4.2. Αμηνιόγεζε ζεκάησλ πγείαο 

4.3. Γηαρείξηζε ηνπ ςπρξνύ θηλδύλνπ 

 

5. Πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ςπρξνύ θηλδύλνπ 

5.1. Τπεπζπλόηεηεο 

5.2. Αμηνιόγεζε ςπρξνύ θηλδύλνπ 

5.3. Γηαρείξηζε ςπρξνύ θηλδύλνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : Checklist γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνβιεκάησλ εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ςύρνο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : Αλάιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ςύρνο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ :  Οδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ςπρξήο εξγαζίαο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ :  εξσηεκαηνιόγην ζεκάησλ πγείαο ςπρξήο εξγαζίαο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ςπρξήο εξγαζίαο ζε εζσηεξηθό 

πεξηβάιινλ – παξάδεηγκα από ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

 

Βηβιηνγξαθία   

 

 

ηε Βαζηθή Βηβιηνζήθε Cryologic επίζεο είλαη θαηαρσξεκέλε ε αλαθνξά 

«ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΤΝΘΗΚΔ Δ ΦΤΥΡΔ ΑΠΟΘΗΚΔ» (ελόηεηα ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΦΤΥΡΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ), όπνπ εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδόκελσλ ζηε 

ςύμε θαη ηξόπνη πξνζηαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cryologic.gr/listlibrary.aspx

