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Οι οριακές τιµές αναφέρονται σε επίπεδα φυσικών παραγόντων ή συγκεντρώσεις χηµικών 
παραγόντων και παρουσιάζουν συνθήκες υπό τις οποίες πιστεύεται ότι όλοι σχεδόν οι 
εργαζόµενοι µπορούν να εκτίθενται κατ’ επανάληψη καθηµερινά χωρίς δυσµενείς επιδράσεις. 
Εξαιτίας όµως των ευρέων αποκλίσεων σε προσωπικές ευαισθησίες, η έκθεση ενός ατόµου 
στην οριακή τιµή ή και ακόµη χαµηλότερα, δεν αποτρέπει τη δυσφορία, την επιδείνωση 
προϋπάρχουσας κατάστασης ή τη φυσιολογική βλάβη. Μερικά άτοµα µπορεί να είναι 
υπερευαίσθητα ή ασυνήθιστα ευαίσθητα σε µερικούς παράγοντες στον εργασιακό χώρο λόγω 
γενετικών αιτιών, ηλικίας, προσωπικών συνηθειών (πχ κάπνισµα, κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών), φάρµακα ή προηγούµενες εκθέσεις. Αυτοί οι εργαζόµενοι είναι πιθανό να 
µην προστατεύονται επαρκώς από δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία τους εξαιτίας της έκθεσης 
σε συγκεκριµένους παράγοντες σε επίπεδα ίσα ή χαµηλότερα από την οριακή τιµή. Σε αυτή 
την περίπτωση ο γιατρός εργασίας θα πρέπει να αξιολογεί το βαθµό στον οποίο οι 
εργαζόµενοι χρειάζονται πρόσθετη προστασία.  
Οι οριακές τιµές βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες που προέρχονται από τη βιοµηχανική 
εµπειρία, από πειραµατικές µελέτες σε ανθρώπους και ζώα και όταν είναι εφικτό από 
συνδυασµό των τριών.  
 
 
 
 
Οι κατηγορίες των οριακών τιµών είναι:                          
• Χρονικά Σταθµισµένη Μέση Τιµή (TWA: Time Weighted Average) 

Η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή της έκθεσης για µια συνηθισµένη µέρα εργασίας 8 
ωρών και εβδοµάδα 40 ωρών, στην οποία σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν να 
εκτεθούν κατ’ επανάληψη, καθηµερινά, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους. 
Η TWA στην ελληνική νοµοθεσία ορίζεται ως «Οριακή τιµή έκθεσης» δηλαδή η τιµή 
την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση του 
εργαζοµένου στον χηµικό παράγοντα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης 
ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του. 
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• Οριακή Τιµή Έκθεσης Μικράς ∆ιάρκειας (STEL: Short Term Exposure Limit)  
είναι η συγκέντρωση στην οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτίθενται συνεχώς για 
µία σύντοµη περίοδο χωρίς να υποφέρουν από α) ερεθισµό, β) χρόνια ή µη 
αναστρέψιµη καταστροφή ιστών ή γ) νάρκωση σε τέτοιο βαθµό ώστε να αυξάνεται η 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα, να εµποδίζεται η αυτοπροστασία ή να 
µειώνεται ουσιωδώς η απόδοση της εργασίας (υπό την προϋπόθεση ότι η ηµερήσια 
TWA δεν υπερβαίνεται). Σηµειώνεται ότι η STEL δεν αποτελεί ανεξάρτητο όριο 
έκθεσης αλλά συµπληρώνει τη χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή (TWA). Μία έκθεση 
STEL δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά και θα πρέπει να παρεµβάλλεται ένα 
χρονικό διάστηµα το λιγότερο 60 λεπτά µεταξύ δύο διαδοχικών εκθέσεων σ’ αυτή τη 
διακύµανση. Επιτρέπονται µόνο 4 εκθέσεις STEL για 8ωρη έκθεση TWA. 
Η STEL στην ελληνική νοµοθεσία ορίζεται ως «Ανώτατη Οριακή Τιµή Έκθεσης» 
δηλαδή η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη 
έκθεση του εργαζοµένου στον χηµικό παράγοντα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η 
οριακή τιµή έκθεσης. 

• Οριακή Τιµή Οροφής (C: Ceiling)  
Η συγκέντρωση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγµή, ακόµα και 
στιγµιαία.  

Οι οριακές τιµές έκθεσης που προτείνονται από διεθνείς οργανισµούς και ινστιτούτα πολλές 
φορές διαφέρουν µεταξύ τους, ενώ επίσης αναθεωρούνται τακτικά ανάλογα µε τα νέα 
τοξικολογικά δεδοµένα ή νέες παραδοχές που εισάγονται στον υπολογισµό τους. Εξαιτίας των 
διαφορών αυτών και της ενδεχοµένως µη έγκαιρης θεσµοθέτησης των αναθεωρηµένων ορίων 
στην ελληνική νοµοθεσία, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προσδιορισµών είναι 
χρήσιµο να γίνεται όχι µόνο µε τα νοµοθετηµένα όρια έκθεσης αλλά και µε προτάσεις άλλων 
οδηγιών, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό µεγαλύτερη προστασία των εργαζοµένων. 
Για την εκτίµηση λοιπόν της έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες εκτός από τις οριακές τιµές που 
καθορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία (π.χ Π.∆.307/1986, Π.∆.77/1993, Π.∆.90/1999) 
µπορούν να λαµβάνονται υπόψη και οι προτεινόµενες οριακές τιµές έκθεσης από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), το Αµερικάνικο Συνέδριο των Κυβερνητικών 
Βιοµηχανικών Υγιεινολόγων (ACGIH) καθώς επίσης και ινστιτούτων ή κρατικών φορέων του 
εξωτερικού όπως του NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) και του 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration).  

 


