
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΞΥΛΩΝ
Εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ε.Ε. εκτίθενται σε σκόνη 
σκληρού ξύλου. Παρατεταμένη έκθεση σε σκόνη σκληρού ξύλου προκαλεί καρκίνο στο 
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (μύτη και παραρρίνιοι κόλποι). Η σκόνη σκληρού ξύλου 
ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την 
Έρευνα του Καρκίνου (IARC), που σημαίνει ότι αποτελεί επιβεβαιωμένα αιτία καρκίνου για 
τον άνθρωπο.

Που υπάρχει κίνδυνος 

Στα επαγγέλματα με υψηλή έκθεση σε σκόνη σκληρών 
ξύλων περιλαμβάνονται οι χειριστές στα τριβεία, οι 
χειριστές πρεσών στη βιομηχανία προϊόντων ξύλου, οι 
χειριστές τόρνου, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό 
κλάδο, και οι ξυλουργοί. Οι βιομηχανίες στις οποίες 
λαμβάνει χώρα η  έκθεση είναι οι βιομηχανίες επίπλων, οι 
κατασκευαστικές, οι δασοκομικές και οι ξυλουργικές.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Η σκόνη από σκληρό ξύλο δημιουργείται όταν 
χρησιμοποιούνται μηχανές ή εργαλεία για την κοπή ή τη 
διαμόρφωση σκληρού ξύλου. Υψηλές ποσότητες σκόνης 
ξύλου για παράδειγμα, παράγονται σε πριονιστήρια. 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από την λεπτή σκόνη, 
καθώς αυτή μπορεί να εισέλθει βαθιά στη μύτη και στους 
πνεύμονες όπου και θα προκαλέσει την περισσότερη 
ζημιά. Λεπτή σκόνη επίσης εξαπλώνεται περαιτέρω κατά 
τη διαδικασία κοπής. Η ποσότητα και ο τύπος σκόνης 
σκληρού ξύλου θα εξαρτηθεί από το ξύλο που κόβεται και 
από το μηχάνημα που χρησιμοποιείται.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Όταν οι εργαζόμενοι εισπνέουν την σκόνη, εναποτίθεται 
στη μύτη, το λαιμό και στους  λοιπούς αεραγωγούς. 
Η έκθεση σε σκόνη σκληρού ξύλου μπορεί να 
προκαλέσει αναπνευστικές παθήσεις, ερεθισμό των 
ματιών, δερματικές παθήσεις και στις περιπτώσεις 
παρατεταμένης έκθεσης καρκίνο.

Η λανθάνουσα περίοδος εκδήλωσης καρκίνου της μύτης, 
σχετιζόμενου με την σκόνη σκληρού ξύλου, εκτιμάται ότι 
είναι τουλάχιστον 20 χρόνια από την έκθεση.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε πότε και ποιες ενέργειες πρέπει να 
ακολουθήσουν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι 
αναφέρουν αναπνευστικά συμπτώματα πρέπει να 
ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση της υγείας τους. 
Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της έκθεσης μέσω 
σχεδιαστικών και τεχνικών τροποποιήσεων, όπως η 
εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού με συλλέκτες 
τοποθετημένους στα σημεία όπου παράγεται σκόνη. 
Η έκθεση μπορεί επίσης να μειωθεί με την επιλογή 
συγκεκριμένων τύπων ξύλου, εξοπλισμού και των 
τεχνικών εκτέλεσης της εργασίας. Τα ατομικά μέσα 
προστασίας, όπως αναπνευστικές μάσκες, είναι μια 
βραχυπρόθεσμη λύση για την μείωση της έκθεσης και 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. 
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