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1 Επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας 
«Επικίνδυνη ουσία» είναι οποιαδήποτε (υγρή, αέρια ή στερεή) ουσία δυνητικά επιβλαβής για την 
ανθρώπινη υγεία ή ασφάλεια. Επικίνδυνες ουσίες μπορεί να υπάρχουν σε όλους, σχεδόν, τους χώρους 
εργασίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζομένων έρχονται σε επαφή με δυνητικά 
επιβλαβείς χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες μέσω και των τριών οδών έκθεσης (εισπνοή, 
διαδερμικά, κατάποση), χωρίς επαρκή ενημέρωση για την παρουσία των ουσιών αυτών στο χώρο 
εργασίας, για τη δυνητική απειλή που αντιπροσωπεύει η έκθεσή τους σε αυτές και για τις κατάλληλες 
μεθόδους πρόληψης ή ελέγχου της εν λόγω έκθεσης. Για την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών στην 
ΕΕ εφαρμόζονται οι κατηγορίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (γνωστός ως 
κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (κανονισμός CLP)). 
Περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες (εκρηκτικά, εύφλεκτα, ασταθή υλικά κ.λπ.), οι 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία (κάθε είδους βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας βλάβης της υγείας) και 
οι κίνδυνοι για το περιβάλλον (υδάτινα περιβάλλοντα κ.λπ.). 

Λόγω πολλών εσφαλμένων αντιλήψεων, εργαζόμενοι και εργοδότες οδηγούνται, ενδεχομένως, στο να 
θεωρούν κακώς ότι η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι θέμα που δεν τους αφορά και δεν χρειάζεται 
προληπτική δράση, ειδικά εκεί όπου οι επιπτώσεις εκδηλώνονται με αργό ρυθμό. Έκθεση σε 
επικίνδυνες ουσίες μπορεί να έχουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις αλλά το γεγονός αυτό μπορεί 
να μη γίνεται αντιληπτό από κάποιον που δεν διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες ή γνώσεις ώστε να 
αποτιμήσει την κατάσταση. Υπάρχει, επίσης, και η εσφαλμένη αντίληψη ότι η χρήση επικίνδυνων 
ουσιών έχει μειωθεί γενικά, κάτι που, πλέον, ισχύει μεν για κάποιες από τις πιο περιώνυμες εξ αυτών 
(π.χ. αμίαντος, μόλυβδος, υδράργυρος) αλλά όχι και για πολλές άλλες που δεν είναι εξίσου γνωστές. 
Επιπλέον, οι επικίνδυνες ουσίες συχνά θεωρούνται εσφαλμένα ως αποκλειστικά «ανθρωπογενή» 
χημικά προϊόντα, συχνά με έντονη οσμή ή με προφανή, οξέα και επικίνδυνα αποτελέσματα 
(https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/campaign-guide EU-OSHA, 2018).  

Πρόκειται για θεμελιώδη ζητήματα τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο της νέας Εκστρατείας για 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Η εκστρατεία 2018-19 με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας - Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» αποσκοπεί στην καλύτερη πρόσβαση και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πλέον συναφείς και ευρέως εφαρμόσιμες πρακτικές λύσεις και 
καθοδήγηση, καθώς και στη διάδοση παραδειγμάτων καλής πρακτικής. 

Στηρίζοντας την εν λόγω εκστρατεία, ο EU-OSHA ανέθεσε και προχώρησε σε ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής μελέτης του Ινστιτούτου Ιατρικής της 
Εργασίας στην οποία βασίζεται η παρούσα συνοπτική έκθεση. Στόχος της μελέτης ήταν να συμβάλει 
στην εκστρατεία του EU-OSHA: 

i. μέσω μιας ποσοτικής και ποιοτικής ανασκόπησης της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στους 
ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας, 

ii. μέσω της εκπόνησης και της πιλοτικής εφαρμογής μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθόδου 
που θα μπορούσε, μελλοντικά, να αποτελέσει το υπόβαθρο της παρακολούθησης των τάσεων 
και των εξελίξεων στον τομέα της παραγωγής και χρήσης επικίνδυνων ουσιών και της έκθεσης 
σε αυτές.  

2 Στόχοι 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του εν λόγω έργου ήταν οι εξής:  

 για τους εργαζομένους στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας, ο προσδιορισμός των 
επικίνδυνων ουσιών και των συναφών βιομηχανικών κλάδων που εγείρουν τις σοβαρότερες 
ανησυχίες,  

 η εκπόνηση ενός σύντομου καταλόγου με τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους και 
τις σημαντικότερες επικίνδυνες ουσίες εντός των ευρωπαϊκών χώρων εργασίας από τον οποίο, 
στη συνέχεια, να επιλεγούν και να αναλυθούν οι κλάδοι και οι ουσίες που χρήζουν 
διεξοδικότερης αξιολόγησης ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις χρήσης και έκθεσης,  

https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/campaign-guide
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 για περιορισμένο αριθμό επικίνδυνων ουσιών του σύντομου καταλόγου, η εξέταση των 
διαχρονικών τάσεων ως προς τις ποσότητες που παράγονται και χρησιμοποιούνται και ως 
προς τα επίπεδα έκθεσης, 

 η ανάπτυξη επιστημονικής μεθόδου που να μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρωτότυπο για 
αντίστοιχες εργασίες βάσει δεδομένων στο πλαίσιο παρόμοιων προσπαθειών στο μέλλον. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί σύνοψη των μεθόδων που αναπτύχθηκαν και των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν κατά την υλοποίηση των εν λόγω στόχων.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, η αναλυτική τεχνική έκθεση του αρχικού έργου -ως υποσύνολο του 
όλου εγχειρήματος- είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_t
o_dangerous_substances_in_EU_workplaces Η τεχνική έκθεση παραθέτει τους σκοπούς, τους 
στόχους, τη μέθοδο και τη συζήτηση των ευρημάτων της συγκεκριμένης έρευνας με πολύ περισσότερες 
λεπτομέρειες και με εκτενή παραρτήματα. 

3 Πώς πραγματοποιήσαμε τους στόχους μας; 
Κατ’ αρχάς, συλλέξαμε σύνολα δεδομένων από διάφορες πηγές της ΕΕ που είναι διαθέσιμες στο κοινό 
για τομείς όπως στατιστικές απασχόλησης, παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών και εμπόριο ή 
παραγωγή προϊόντων (Πίνακας 1). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις εμπεριστατωμένες γνώσεις και 
την πείρα των εμπειρογνωμόνων σε θέματα αξιολόγησης χημικών κινδύνων και βιομηχανικής υγιεινής 
(IH) στην ΕΕ, τα δεδομένα συγκρίθηκαν και συνδέθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με διάφορους τρόπους, 
προκειμένου να επιτραπεί περαιτέρω υποεπιλογή και ανάλυση. 

 

Πίνακας 1. Ανασκόπηση των πηγών δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο κοινό και αξιοποιήθηκαν για 
τους σκοπούς του έργου 

Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) 

Η EWCS είναι έρευνα που διεξάγεται βάσει ερωτηματολογίου σε ολόκληρη την ΕΕ ανά πενταετία με 
αντικείμενο τις συνθήκες εργασίας. Πραγματεύεται ζητήματα αναφορικά με την κατάσταση και τις 
συνθήκες απασχόλησης, τα εργασιακά χαρακτηριστικά, την ποιότητα ζωής και την υγεία. Στην πιο 
πρόσφατη διεξαγωγή της συμμετείχαν 44.000 εργαζόμενοι από 35 χώρες. 

Βάσεις δεδομένων απασχόλησης στην ΕΕ 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διεξάγουν σε τακτά χρονικά διαστήματα συστηματικές έρευνες της αγοράς 
εργασίας οι οποίες εξετάζουν, κατά κανόνα, τη δημογραφία των επιχειρήσεων, τις εκροές (π.χ. κύκλος 
εργασιών, προστιθέμενη αξία), τις εισροές (π.χ. χαρακτηριστικά της εργασίας, χαρακτηριστικά 
προϊόντων και υπηρεσιών) και τις εισροές κεφαλαίου (π.χ. υλικές επενδύσεις). Οι έρευνες αυτές 
αφορούν επί το πλείστον συγκεκριμένους κλάδους και τα αποτελέσματά τους διαχειρίζεται η 
EUROSTAT. Τα δεδομένα του παρόντος ερευνητικού έργου προέρχονται κυρίως από στατιστικές 
διάρθρωσης των επιχειρήσεων (SBS)1, από το Κοινό Ερωτηματολόγιο του Δασικού Τομέα (JFSQ)2 
και από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU LFS)3.  

Κατάλογος καταχωρημένων ουσιών/Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Ευρετήριο 
Ταξινόμησης και Επισήμανσης (C&L)4  
Ο κατάλογος καταχωρημένων ουσιών περιλαμβάνει δεδομένα από τους φακέλους καταχώρησης που 
έχουν υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) με πληροφορίες, μεταξύ 
άλλων, για διάφορα συναφή προς τις ουσίες δεδομένα, όπως επικίνδυνες ιδιότητες, ταξινόμηση και 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview  
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey  
4 ‘Advanced search’ in https://echa.europa.eu/home   

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://echa.europa.eu/home
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επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP και ασφαλής χρήση. Διαθέτει διαδικτυακή διεπαφή και 
μηχανή αναζήτησης. 

Βάση Δεδομένων Ουσιών εντός Παρασκευασμάτων των Σκανδιναβικών Χωρών (SPIN)5 

Η βάση δεδομένων SPIN περιέχει μη εμπιστευτικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των χημικών ουσιών (π.χ. ονομασία, τυποποιημένο μοναδικό αναγνωριστικό) και τα 
χαρακτηριστικά της χρήσης τους σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. κατηγορία 
βιομηχανικής χρήσης, βάρος σε τόνους ετησίως) για τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη 
Σουηδία.  

Βάση δεδομένων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων (PRODCOM)6 

Η βάση δεδομένων PRODCOM συγκεντρώνει τα ετήσια στοιχεία των εθνικών στατιστικών ερευνών 
σχετικά με την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές χώρες. Παρέχει ενημέρωση για 
τις ποσότητες πωλήσεων στο χρονικό διάστημα της αντίστοιχης έρευνας, την αξία των πωλήσεων στο 
ίδιο χρονικό διάστημα και, για ορισμένα προϊόντα, τη συνολική παραχθείσα ποσότητα κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα.  

 

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση της στρατηγικής των εργασιών στο πλαίσιο του έργου 

 

                                                      
5 http://spin2000.net/  
6 https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom  
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Προσδιορισμός ουσιών που δεν 
εμφανίζονται στους καταλόγους 

Επιλογή των σημαντικότερων ΕΟ 
ανά κλάδο Εμπειρογνώμονες 

http://spin2000.net/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom
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Στο Σχήμα 1 δίδεται η σχηματική αναπαράσταση της συνολικής στρατηγικής εργασιών που 
εφαρμόστηκε στο εν λόγω έργο. Η διαδικασία που επιλέχθηκε αποτελεί, κατά βάση, διαδικασία 
κλιμακωτού φιλτραρίσματος και επιλογής ενός συνδυασμού πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων 
με τη λελογισμένη εφαρμογή των γνώσεων των εμπειρογνωμόνων, ώστε η διαδικασία να βελτιώνεται 
σε κάθε στάδιο με επαναληπτικό τρόπο. Τα εξαχθέντα εκ του έργου δεδομένα για την ανάπτυξη και 
δοκιμή της πρωτότυπης μεθόδου ανακτήθηκαν από τις πηγές τους βάσει των αναγκών, στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2017. 

Ο προσδιορισμός των κλάδων όπου η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες αποτελεί δυνάμει ζήτημα 
πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση δεδομένων της EWCS του 2015 και με τη χρήση 
αυτοαναφερόμενων πληροφοριών από τους εργαζομένους σχετικά με δυνητική έκθεσή τους σε 
επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας τους. Η στρωματοποιημένη ανάλυση ανά κλάδο 
πραγματοποιήθηκε βάσει του πρότυπου συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ (NACE) 7  για την 
ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων. Για περαιτέρω ανάλυση επιλέχθηκαν εκείνοι οι βιομηχανικοί κλάδοι 
στους οποίους άνω του 30% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην EWCS ανέφεραν έκθεση σε 
καπνούς, αναθυμιάσεις, κονιώδη ουσία, σκόνη, ατμούς, καπνό, χημικές ουσίες και μολυσματικά υλικά 
είτε με άμεση επαφή (π.χ. μέσω του δέρματος) είτε με την αναπνοή και κατά το 25% τουλάχιστον του 
χρόνου εργασίας τους.  

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά συνδυάστηκαν με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων απασχόλησης 
της ΕΕ ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος και η αντιπροσωπευτικότητα των κλάδων που εντοπίστηκαν σε 
ενωσιακό επίπεδο. Κατόπιν τούτου, για περαιτέρω ανάλυση επιλέχθηκαν μόνο οι κλάδοι που α) 
υφίστανται σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ των 28 και β) διαθέτουν συνολικά σε 
ολόκληρη την ΕΕ εργατικό δυναμικό άνω των 100.000 εργαζομένων. Από τον κατάλογο αφαιρέθηκαν 
οι κλάδοι που καταγράφουν συστημική υποχώρηση εντός της ΕΕ (όπως η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) 
ή είναι αυστηρά ρυθμιζόμενοι και ελεγχόμενοι (π.χ. φαρμακευτικά είδη). 

Οι επικίνδυνες ουσίες που εμφανίζουν συνάφεια προς καθένα εκ των ανωτέρω κλάδων 
προσδιορίστηκαν στη συνέχεια βάσει χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κινδύνου (καρκινογόνος δράση, 
μεταλλαξιογόνος δράση, τοξικότητα για την αναπαραγωγή, ικανότητα ευαισθητοποίησης και τοξικότητα 
για το περιβάλλον), όπως αυτά εμφανίζονται καταχωρημένα στο ευρετήριο CLP του ECHA 8 , και 
ακολούθησε η εξαγωγή των κατάλληλων δεδομένων για κάθε μία εξ αυτών. Η εξαγωγή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο βιομηχανικού κλάδου βάσει της ταξινόμησης κατά «Τομέα Χρήσης» 
(SU) 9  του καταλόγου REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί Χημικών 
Προϊόντων). Οι εντοπισθείσες επικίνδυνες ουσίες συνδυάστηκαν στη συνέχεια με τα στατιστικά στοιχεία 
χρήσης ανά ουσία στις σκανδιναβικές χώρες σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SPIN. Για την 
αντιστοίχιση και συγχώνευση δεδομένων από τις δύο βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μοναδικό 
αναγνωριστικό της κάθε ουσίας (αριθμός CAS).  

Για κάθε επικίνδυνη ουσία που επιλέχθηκε κατά τα προηγούμενα στάδια αξιολογήθηκαν οι τρόποι 
χρήσης και η αντιπροσωπευτικότητα για όλους τους κλάδους που προσδιορίστηκαν και στις τέσσερις 
σκανδιναβικές χώρες που περιλαμβάνει η βάση δεδομένων SPIN. Αφαιρέθηκαν οι ουσίες που δεν 
χρησιμοποιούνται στον αντίστοιχο κλάδο σε τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες 
και που η συνολική ποσότητα χρήσης τους είναι μικρότερη από 100 kg. Για ορισμένους κλάδους, 
ωστόσο, υπήρξαν ουσίες σε μικρές ή και σε ελάχιστες ποσότητες σύμφωνα με την SPIN. Στους κλάδους 
αυτούς τα παραπάνω κριτήρια εφαρμόστηκαν αναγκαστικά με λιγότερο αυστηρό τρόπο. 

Στο στάδιο αυτό διαπιστώθηκε ότι κάποιες ουσίες ή συνδυασμοί κλάδων ενδέχεται να έχουν 
παραληφθεί λόγω ορισμένων περιορισμών στα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων. 
Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των υπολοίπων ουσιών για κάθε κλάδο αποτέλεσε αντικείμενο 
σχολαστικού ελέγχου από τους εμπειρογνώμονες χημικών κινδύνων και βιομηχανικής υγιεινής 
προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επικίνδυνες ουσίες που παρέμεναν προδήλως απούσες από τον εν 
λόγω κατάλογο.  Τη διαδικασία ελέγχου ακολούθησε εξαγωγή και ανάλυση της χρονικής εξέλιξης του 
εν χρήσει όγκου κάθε ουσίας που εντοπίστηκε στο διάστημα από το 2008 μέχρι το 2015. Εκτός από τα 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  
8 https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp  
9 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf  

Σημειώσεις: EWCS = Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, ΕΟ = επικίνδυνες ουσίες, ECHA = Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, CLP = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία, PRODCOM = Παραγωγή Βιομηχανικών 

         

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf


Εκπόνηση μεθόδου βάσει δεδομένων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους 
εργασίας της ΕΕ 

8 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 

δεδομένα της SPIN, δεδομένα για τις παραχθείσες ποσότητες εξήχθησαν, εφόσον υπήρχαν, και από 
τη βάση δεδομένων PRODCOM προκειμένου να αναλυθούν. 

Για την περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο σημείο αυτό καταρτίστηκε πίνακας διπλής 
εισόδου με τις εναπομείνασες υποψήφιες ουσίες ανά κλάδο. Κατόπιν οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν 
τη σημαντικότητα του κάθε στοιχείου του πίνακα, με βάση μια σαφή και απλή κλίμακα (μικρή έως μεγάλη) 
για καθέναν από τους εξής τρεις παράγοντες:  

α) αριθμός εργαζομένων που τη δεδομένη στιγμή ήταν δυνητικά εκτεθειμένος στη συγκεκριμένη 
ουσία εντός του αντίστοιχου κλάδου, 

β) πιθανότητα έκθεσης κατά το χειρισμό της συγκεκριμένης ουσίας εντός του συγκεκριμένου 
κλάδου,  

γ) δυνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στην υγεία, στον εργασιακό και στον κοινωνικό βίο του 
εργαζόμενου. 

Στη συνέχεια αθροίστηκαν οι επιμέρους βαθμολογίες ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία κάθε 
ουσίας με εύρος τιμών μεταξύ τρία και εννέα για κάθε κελί του πίνακα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
των εμπειρογνωμόνων ως προς το αποτέλεσμα, ακολουθούσε εξέταση, διαιτησία και τελικό 
αποτέλεσμα από πρόσθετο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που αξιολογούσε το κάθε κελί επί του οποίου 
δεν υπήρχε συμφωνία. Η συνολική βαθμολογία, συνεπώς, αποτυπώνει τους σημαντικότερους 
συνδυασμούς κλάδων και ουσιών. Ουσίες με βαθμολογία έξι και άνω (≥6) αποτέλεσαν αντικείμενο 
περαιτέρω ανάλυσης και καταγραφής σε τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών με τίτλο «Σύνοψη 
Δεδομένων Επικινδυνότητας Ουσιών».  Στο δελτίο αυτό περιλήφθηκαν τα βασικά στοιχεία για κάθε 
τέτοια ουσία μαζί με δεδομένα προσδιορισμού, επισήμανσης και ταξινόμησής της, τη συνάφειά της 
προς τον αντίστοιχο κλάδο, τις σχετικές τάσεις και τα χαρακτηριστικά απασχόλησης, χρήσης και 
ποσότητας παραγωγής, καθώς και ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις. 

4 Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ανάλυσης;  
4.1 Γενική επισκόπηση 
Στο Σχήμα 2 δίδεται επισκόπηση με τον αριθμό των εγγραφών ανά στάδιο της διαδικασίας 
προσδιορισμού και επιλογής των πιο σημαντικών επικίνδυνων ουσιών και των συναφών βιομηχανικών 
κλάδων όπου είναι πιθανή η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. 

Από τους 99 κλάδους με κωδικό NACE που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της EWCS του 2015, 
εντοπίστηκαν 33 ως κλάδοι όπου η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελεί πολύ σημαντικό 
θέμα για τους εργαζομένους. Εξ αυτών, ωστόσο, μόνο οι 26 πληρούσαν τα κριτήρια 
αντιπροσωπευτικότητας ανά την ΕΕ και αριθμητικά αξιόλογου εργατικού δυναμικού. 

Από το ευρετήριο C&P του ECHA εξήχθησαν, σε μορφή καταλόγου, 15.150 μοναδικές επικίνδυνες 
ουσίες με συνάφεια προς τους συγκεκριμένους 26 κλάδους. Μετά τη συγχώνευσή τους με τα δεδομένα 
SPIN, οι ουσίες αυτές έδωσαν 2.820 συναφείς συνδυασμούς βιομηχανικών κλάδων και ουσιών με 
κατάλληλα δεδομένα χρήσης. Ο ανωτέρω κατάλογος συμπληρώθηκε με 24 ακόμη συνδυασμούς τους 
οποίους οι εμπειρογνώμονες προσδιόρισαν ως σημαντικές παραλείψεις κατά το συγκεκριμένο στάδιο 
των εργασιών, καταλήγοντας έτσι στους 2.844 συνδυασμούς προς περαιτέρω αξιολόγηση. 

Εκ των 2.844 συνδυασμών που αξιολογήθηκαν, οι 319 πληρούσαν τα κριτήρια χρήσης επικίνδυνης 
ουσίας σε ποσότητες άνω των 100 kg σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες που παρείχαν στοιχεία για τον 
αντίστοιχο κλάδο. Από τους 319 συνδυασμούς κλάδου-ουσίας προέκυψαν 142 μοναδικές ουσίες σε 
έναν ή περισσότερους εκ των 26 βιομηχανικών κλάδων. Στη συνέχεια οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν 
και βαθμολόγησαν τη σημαντικότητα καθενός εκ των 319 αυτών συνδυασμών. 
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Σχήμα 2: Διάγραμμα ροής που περιγράφει την αντίστοιχη επικίνδυνη ουσία (ΕΟ), τον βιομηχανικό κλάδο 
και τη διαδικασία επιλογής 

 
Οι εμπειρογνώμονες βαθμολόγησαν με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του έξι 115 εκ των αξιολογηθέντων 
συνδυασμών κλάδου-ουσίας, με 68 μοναδικές ουσίες εν χρήσει σε έναν ή περισσότερους κλάδους. Το 
παραπάνω αντιστοιχεί στο 48% των 142 μοναδικών ουσιών που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και 
συμπεριελήφθησαν στις αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων. Στη συνέχεια καταρτίστηκε «Δελτίο 
σύνοψης δεδομένων επικινδυνότητας ουσιών» για κάθε μία εκ των 68 ουσιών με βάση τα αποτελέσματα 
της πρότερης ανάλυσής τους και με την προσθήκη επιπλέον πληροφοριών από τις αναφερθείσες πηγές 
δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους. Στο Παράρτημα 1 δίδεται παράδειγμα «Δελτίου 
σύνοψης δεδομένων επικινδυνότητας ουσιών» για το τολουόλιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
παρατίθενται διεξοδικότερα παρακάτω. 
 

EWCS 
33 κλάδοι με δυνητική έκθεση 

σε ΕΟ 
7 κλάδοι αποκλείστηκαν 

βάσει δεδομένων 
απασχόλησης της ΕΕ 

26 αντιπροσωπευτικοί κλάδοι 
με έκθεση σε ΕΟ Ευρετήριο CLP/Κατάλογος 

ECHA 15.150 μοναδικές ΕΟ 

2.820 συναφείς συνδυασμοί 
ΕΟ/βιομηχανικών κλάδων 

2.844 συνδυασμοί ΕΟ/βιομηχανικών 
κλάδων 

24 συνδυασμοί που εντόπισαν οι 
Εμπειρογνώμονες  

2.525 συνδυασμοί αποκλείστηκαν 
βάσει δεδομένων SPIN/PRODCOM 

319 συνδυασμοί ΕΟ/βιομηχανικών κλάδων (με 
≥100 kg ΕΟ και με παρουσία σε ≥3 εκ των 

σκανδιναβικών χωρών (με εξαιρέσεις) 

214 συνδυασμοί με βαθμολογία 
σημαντικότητας από τους 

εμπειρογνώμονες <6 

115 συνδυασμοί ΕΟ/βιομηχανικών 
κλάδων με βαθμολογία 

σημαντικότητας από τους 
εμπειρογνώμονες≥ 6 
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4.2 Βιομηχανικοί κλάδοι με έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες  
Όπως προαναφέρθηκε, ο προσδιορισμός των κλάδων όπου αποτελεί ζήτημα η έκθεση σε επικίνδυνες 
ουσίες είχε ως αφετηρία την ανάλυση αυτοαναφερόμενων δεδομένων έκθεσης από την EWCS. Η 
ανάλυση βασίστηκε στους κωδικούς των κλάδων (κατά NACE) και στον κατάλογο των συγκεκριμένων 
κλάδων (και κωδικών) που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής (πλήθος των θετικών απαντήσεων περί 
έκθεσης, μέγεθος του εργατικού δυναμικού και αντιπροσωπευτικότητα ανά την ΕΕ) (Πίνακας 2). Ως 
προς την κατηγοριοποίηση των ουσιών, η έκθεση σε καπνούς, αναθυμιάσεις, κονιώδη ουσία και σκόνη 
εμφανίζεται ως επικρατέστερη, με τους εργαζομένους σε τουλάχιστον 17 (65%) εξ αυτών των κλάδων 
να θέτουν το ζήτημα της έκθεσης στις εν λόγω ουσίες. Η έκθεση σε χημικά μέσω απευθείας χειρισμού 
ή δερματικής επαφής κυριαρχεί στους 11 (42%) από τους κλάδους αυτούς. Η έκθεση σε ατμούς από 
διαλύτες και σε μολυσματικούς παράγοντες ήταν πολύ πιο περιορισμένη, με τον επιπολασμό της 
αναφερόμενης έκθεσης να υπερβαίνει το 30% σε λιγότερους από πέντε εκ των κλάδων αμφοτέρων των 
περιπτώσεων. Στο Σχήμα 3 δίδεται ανασκόπηση της κατανομής της αυτοαναφερόμενης έκθεσης βάσει 
της EWCS σε όλους τους εν λόγω κλάδους. Το Σχήμα 4 συνοψίζει τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως 
συνάρτηση του εκτιμώμενου εργατικού δυναμικού της ΕΕ σε κάθε κλάδο.  

 

Πίνακας 2. Κλάδοι με εργατικό δυναμικό άνω των 100.000 και δραστηριοποίηση σε περισσότερα από 
τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ των 28, όπου άνω του 30% των συμμετεχόντων εργαζομένων στην EWCS 
ανέφερε δυνητική έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες για περισσότερο από το 25% του χρόνου εργασίας 
του 

Ονομασία κλάδου (κατά NACE) 
Κωδικός 

NACE 
v2.2 

Ονομασία κλάδου (κατά 
NACE) 

Κωδικός NACE 
v2.2 

Δασοκομία και υλοτομία A02 Κατασκευή επίπλων C31 

Λοιπά ορυχεία και λατομεία B08 
Επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

C33 

Βιομηχανία δέρματος και 
δερμάτινων ειδών C15 

Συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση 
αποβλήτων· ανάκτηση 
υλικών 

E38 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από έπιπλα· κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

C16 Κατασκευή κτιρίων F41 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων C18 Έργα πολιτικού μηχανικού F42 

Παραγωγή οπτάνθρακα και 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου  C19 

Εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 

F43 

Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων  C20 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών 

G45 
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Ονομασία κλάδου (κατά NACE) 
Κωδικός 

NACE 
v2.2 

Ονομασία κλάδου (κατά 
NACE) 

Κωδικός NACE 
v2.2 

Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες 

C22 Πλωτές μεταφορές H50 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων C23 Κτηνιατρικές 

δραστηριότητες M75 

Κατασκευή βασικών μετάλλων C24 
Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους 

N81 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 
είδη εξοπλισμού 

C25 Υπηρεσίες σε σχέση με την 
ανθρώπινη υγεία Q86 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. C28 Υπηρεσίες φροντίδας κατ' 

οίκον Q87 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών C30 

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών 

S96 

Όπως προαναφέρθηκε, η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (κωδικός NACE B05) και η παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (κωδικός NACE C21), αν και είχαν αρχικά 
συμπεριληφθεί, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τον εν λόγω κατάλογο επειδή είτε σημειώνουν έντονη 
υποχώρηση (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) είτε είναι αυστηρά ρυθμιζόμενοι τομείς με, κατά κύριο λόγο, 
κλειστές παραγωγικές διεργασίες (φαρμακοβιομηχανία) στις χώρες της ΕΕ.  Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως 
ότι δεν υφίσταται έκθεση στους εν λόγω κλάδους (η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα και του λιγνίτη, παραμένει ισχυρή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ) ή 
ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι λιγότερο σημαντικοί από εκείνους των κλάδων που 
συμπεριελήφθησαν.  

Οι κλάδοι του Πίνακα 2 δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως οι μοναδικοί στους οποίους αποτελεί ζήτημα η 
έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Είναι προφανές ότι απουσιάζουν ορισμένοι άλλοι κλάδοι όπου η έκθεση 
σε επικίνδυνες ουσίες έχει τεκμηριωθεί και είναι ευρέως διαδεδομένη. Για παράδειγμα, υπάρχει ισχυρή 
τεκμηρίωση για το ότι οι εργαζόμενοι στον γεωργοκτηνοτροφικό κλάδο εκτίθενται σε αγροχημικές ουσίες, 
σε αντιβιοτικά, σε μικροβιακές σκόνες και στους δευτερογενείς μεταβολίτες τους, αλλά και σε ουσίες 
που παράγονται κατά τη διάρκεια διεργασιών, όπως η πυριτία και τα σωματίδια των καυσαερίων από 
κινητήρες ντίζελ. Ωστόσο, ο επιπολασμός της αυτοαναφερόμενης έκθεσης στο πλαίσιο της EWCS για 
τους συγκεκριμένους κλάδους ήταν γενικά κάτω του 30%. Ομοίως, θεωρείται ότι η αυτοαναφερόμενη 
έκθεση σε συγκεκριμένους παράγοντες για κάποιους κλάδους (π.χ. βιολογικοί παράγοντες για τον 
κλάδο της δασοκομίας και της υλοτομίας) είναι κατά τι υποεκτιμημένη (Σχήμα 4). Τέτοια ευρήματα 
ενδεχομένως να μην αποτελούν έκπληξη, δεδομένου ότι η επιλογή βασίστηκε σε απαντήσεις επί 
ερωτήσεων που δεν προσιδίαζαν στους ειδικότερους σκοπούς μας. Τα χαμηλά ποσοστά επιπολασμού, 
όμως, ενδέχεται να είναι ενδεικτικά της περιορισμένης επίγνωσης, από πλευράς εργαζομένων, 
αναφορικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση σε συγκεκριμένες ουσίες στο χώρο εργασίας 
τους. Τα εν λόγω ευρήματα και η συχνότητα της αυτοαναφερόμενης έκθεσης μπορεί να εξηγούνται και 
διαφορετικά. Για παράδειγμα, κάθε κλάδος διαθέτει και υπαλλήλους γραφείου και χειρωνακτικά 
εργαζομένους. Οι δεύτεροι απασχολούνται πιο συχνά σε αρκετές διαφορετικές εξειδικευμένες ή 
διαλείπουσες δραστηριότητες, γεγονός που δυνητικά περιορίζει τις θετικές απαντήσεις. Εν τούτοις, 
παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, η EWCS εξακολουθεί να αποτελεί μοναδική πηγή ενημέρωσης για 
τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων έκθεσης στους χώρους εργασίας της 
ΕΕ.
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Σχήμα 3: Συχνότητα έκθεσης σε διάφορους τύπους και μορφές επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται από συμμετέχοντες στην EWCS οι οποίοι απασχολούνται 
στους κλάδους που εντοπίστηκαν μέσω της διαδικασίας επιλογής 
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Σχήμα 4: Εκτιμώμενος επιπολασμός έκθεσης σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες βάσει των αποτελεσμάτων της EWCS ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού στους 
σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους της ΕΕ των 28 
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Θα ήταν επιθυμητή μια διεξοδικότερη ανάλυση με περαιτέρω στρωματοποίηση ανά θέση 
εργασίας αντί ανά κλάδο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνει στην πράξη δεδομένου ότι 
η διακριτική ικανότητα της EWCS ως προς τους κωδικούς των θέσεων εργασίας είναι στο επίπεδο 
της υποβασικής ομάδας (sub-major group) και, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει επικάλυψη με 
τον κωδικό του κλάδου κατά NACE. Επιπλέον, ούτε η EWCS ούτε οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν 
από εκεί ήταν προσαρμοσμένες στις ανάγκες μας και το γεγονός αυτό από μόνο του ενδέχεται να 
οδήγησε σε μικρότερο εκτιμώμενο επιπολασμό ως προς την έκθεση, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι 
δεν μπορούσαν, για παράδειγμα, να ανακαλέσουν επακριβώς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
παρέμειναν σε συνθήκες έκθεσης. Ο εν λόγω περιορισμένος εκτιμώμενος επιπολασμός μπορεί, 
επίσης, να είναι ενδεικτικός της περιορισμένης επίγνωσης, από την πλευρά των εργαζομένων, 
σχετικά με τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένοι τύποι έκθεσης στους χώρους 
εργασίας τους.  
 

4.3 Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες εντός υφισταμένων 
κλάδων 

Ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει ανασκόπηση της κατανομής των 2.844 συνδυασμών επικίνδυνων 
ουσιών και βιομηχανικών κλάδων που προέκυψαν από τη συνδυαστική ανάλυση του Ευρετηρίου 
C&L, της βάσης δεδομένων SPIN και άλλων πηγών.  Ομοίως, στο Σχήμα 4 δίδεται η κατανομή 
των 319 εναπομεινάντων συνδυασμών μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων 
επιλογής.  
 

Πίνακας 3. Κατανομή των σημαντικών επικίνδυνων ουσιών που εντοπίστηκαν στο σύνολο των 
26 οικείων κλάδων 

Βιομηχανία Κωδικός NACE 
v2.2 

Αριθμός 
ουσιών* 

% του 
συνόλου 

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου C19 99 3,5 

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων C20 99 3,5 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες C22 126 4,4 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων C25 89 3,1 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. C28 65 2,3 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών C30 77 2,7 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες F43 62 2,2 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών G45 929 32,7 

Πλωτές μεταφορές H50 171 6,0 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους N81 469 16,5 
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Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών S96 222 7,8 

Κλάδοι (n=15) με <60 ουσίες ο καθένας **Διάφοροι 436 15,3 

Σύνολο  2.844 100 

*Εντοπίστηκαν με συνδυαστική ανάλυση του Ευρετηρίου ECHA/CLP, της βάσης δεδομένων SPIN και άλλων 
πηγών (δηλ. εμπειρογνώμονες και βιβλιογραφία). **Περιλαμβάνονται οι (κωδικοί NACE) A02, B08, C15, 
C16, C18, C23, C24, C31, C33, E38, F41, F42, M75, Q86 και Q87. 

Η σύνοψη των ευρημάτων καταδεικνύει ότι η εκπονηθείσα μέθοδος βάσει δεδομένων είναι σε 
θέση να εντοπίζει επικίνδυνες ουσίες και να παρέχει τα ποσοτικά δεδομένα που απαιτούνται για 
την ανάλυση των τάσεων έκθεσης και χρήσης. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν την καθιστά 
ελεύθερη μειονεκτημάτων και περιοριστικών παραγόντων όπως είναι η αναπόφευκτη μεροληψία 
που συνεπάγεται μια προσέγγιση βάσει δεδομένων, όπου η ανάλυση και η επιλογή ευνοούν τις 
ουσίες εκείνες για τις οποίες υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσματα (π.χ. ιδιότητες σε περίπτωση κινδύνου, ποσότητες, χρήση).  

Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες έγκεινται στα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων βάσεων 
δεδομένων, όπως η έλλειψη τυποποίησης στα συστήματα κωδικοποίησης κλάδων και ουσιών 
που χρησιμοποιεί κάθε διαφορετική πηγή δεδομένων. Για παράδειγμα, η SPIN και η PRODCOM 
χρησιμοποιούν τη NACE για την κωδικοποίηση των κλάδων, ενώ το Ευρετήριο ECHA/CLP έχει 
το δικό του σύστημα ταξινόμησης κλάδων κατά SU (Τομέα Χρήσης).  Απόρροια των παραπάνω 
αποτελεί η αναντιστοιχία σε επίπεδο ορισμών μεταξύ πηγών που αφορούν κοινούς κλάδους, 
καθώς κάποιοι βιομηχανικοί κλάδοι που υπάρχουν στη NACE δεν εμφανίζονται στην ταξινόμηση 
SU (π.χ. «Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων» (Ε38), «Εμπόριο και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (G45), «Πλωτές μεταφορές» (Η50), «Κτηνιατρικές 
δραστηριότητες» (Μ75), «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς 
χώρους» (Ν81) και «Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών» (S96)). 

Επιπλέον, από τέτοιες ανακολουθίες μεταξύ βάσεων δεδομένων χαρακτηρίζονται όχι μόνο οι 
ορισμοί των κλάδων αλλά και των ίδιων των επικίνδυνων ουσιών. Άνω του 66% εκ των συνολικά 
2.844 επικίνδυνων ουσιών που εντοπίστηκαν αναλύοντας τη βάση δεδομένων SPIN 
χρησιμοποιούνται σε κλάδους που δεν καλύπτει άμεσα το σύστημα ταξινόμησης κατά SU. Κατά 
συνέπεια, κάποιες επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους κλάδους δεν έχουν 
ταξινομηθεί ως τέτοιες στον κατάλογο ουσιών του ECHA, οπότε οδηγούμαστε σε υποεκτίμηση 
των πραγματικών συνθηκών έκθεσης.  Για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος αυτού, 
εξετάσαμε τον αριθμό επικίνδυνων ουσιών που, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SPIN, 
χρησιμοποιούνται κατά την «Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου» 
(κωδικός NACE C19) σε αντιπαραβολή προς τον πλήρη κατάλογο επικίνδυνων ουσιών που 
περιλαμβάνει το Ευρετήριο CLP/ο κατάλογος ουσιών του ECHA. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 
επικίνδυνων ουσιών που είναι κοινές μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων ήταν υπερδιπλάσιος 
εκείνου της παρούσας ανάλυσης, στην οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά ουσίες 
καταχωρημένες ως χρησιμοποιούμενες στην «παραγωγή χύδην χημικών προϊόντων μεγάλης 
κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων διύλισης πετρελαίου)» (κωδικός ECHA SU8).  

 
Σχήμα 5: Κατανομή των 319 επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου της τελικής επιλογής 

Κατά συνέπεια και ενόψει παρόμοιων εγχειρημάτων στο μέλλον, ίσως είναι σκόπιμο η εξαγωγή 
και χρήση του πλήρους καταλόγου των καταχωρημένων επικίνδυνων ουσιών από τον κατάλογο 
ουσιών του ECHA (δηλαδή χωρίς στρωματοποίηση ανά κλάδο κατά SU) να γίνει με συνδυαστική 
ανάλυση και της βάσης δεδομένων SPIN. 

Ομοίως προς τους περιοριστικούς παράγοντες για τους βιομηχανικούς κλάδους, οι διαθέσιμες 
βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν εδώ δεν καλύπτουν όλες τις επικίνδυνες ουσίες. Το 



Εκπόνηση μεθόδου βάσει δεδομένων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας της ΕΕ 

16 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 

γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνες τις ουσίες που είτε παράγονται στο πλαίσιο 
διεργασιών είτε είναι βιολογικής προέλευσης (π.χ. καυσαέρια κινητήρων ντίζελ, σκόνη ξύλου, 
κρυσταλλικό πυρίτιο, ιοί, βιοαερολύματα). Οι ουσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 
REACH και, δεδομένου ότι πρόκειται συνήθως για παραπροϊόντα διεργασιών, δεν 
περιλαμβάνονται ούτε στο Ευρετήριο CLP. Επίσης, για τις ουσίες αυτές δεν υπάρχουν ποσοτικά 
δεδομένα που να έχουν καταχωρηθεί σε βάσεις δεδομένων ουσιών, βλ. άρθρο wiki για την ΥΑΕ 
με τίτλο «ρύποι προερχόμενοι από διεργασίες» στη διεύθυνση https://oshwiki.eu/wiki/Process-
generated_contaminants. 

Οι περιοριστικοί παράγοντες που αντιμετωπίσαμε στην παρούσα εργασία αναδεικνύουν πόσο 
σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι εμπειρογνώμονες στις προσπάθειές μας για τον προσδιορισμό 
και την ανάλυση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, λόγω της σημασίας τους για την υγεία των 
εργαζομένων.  Έτσι μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε ουσίες που παραλήφθηκαν λόγω της 
διαδικασίας επιλογής, ή που δεν εξετάζονταν στις επιλεγείσες βάσεις δεδομένων, και να 
αναλύσουμε τη σημασία τους. Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων έχει, βέβαια, τους δικούς της 
περιορισμούς (π.χ. τοπική έναντι μίας ευρύτερης διεθνούς εμπειρίας και πλαισίων και, γενικότερα, 
βάθος και εύρος γνώσεων, εμπειριών και καταβολών), σε βαθμό μάλιστα που πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε να προλαμβάνονται οι μεροληψίες κατά τον προσδιορισμό ουσιών που 
σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους. Τέτοια μέτρα δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν, στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, την τυποποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης από τους 
εμπειρογνώμονες, τη διαιτησία όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων 
για τα αποτελέσματα και μια σχετικά ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση ως προς τις γνώσεις των 
εμπειρογνωμόνων, με στόχο όσο το δυνατόν λιγότερα κενά λόγω των διαφορών μεταξύ χωρών 
(δηλ. όταν συγκεκριμένοι κλάδοι υφίστανται ή κυριαρχούν σε ορισμένες χώρες αλλά όχι και σε 
κάποιες άλλες).  

 

4.4 Είναι κάποιες επικίνδυνες ουσίες πιο σημαντικές από 
άλλες;  

Τα επίπεδα κινδύνου και η σημαντικότητα των επικίνδυνων ουσιών ποικίλλουν. Οι επικίνδυνες 
ουσίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα επικινδυνότητας και αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικούς κινδύνους για τους εργαζομένους ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον χώρο εργασίας, 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης διεργασίας και την πιθανότητα 
έκθεσης. Πρέπει να συνεκτιμηθούν, επίσης, η έκταση στην οποία κατοικεί ο πληθυσμός που 
επηρεάζεται, το μέγεθός του αλλά και οι υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδίως όταν οι 
αξιολογήσεις αφορούν πολλαπλές ουσίες και όταν επηρεάζουν πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής. 
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται μια συστηματική προσέγγιση προσδιορισμού και 
προτεραιοποίησης ουσιών με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της έκθεσης. Με την εκπόνηση 
της παρούσας μεθόδου και την εφαρμογή του πρωτοτύπου της στο παρόν έργο μπορέσαμε να 
καταρτίσουμε έναν κατάλογο επικίνδυνων ουσιών και κλάδων με καθεστώς προτεραιότητας, 
συνδυάζοντας δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό και αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων βάσει σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων.  

Καταλήξαμε σε 115 συνδυασμούς επικίνδυνων ουσιών και βιομηχανικών κλάδων, με 68 
μοναδικές ουσίες να αξιολογούνται από τους εμπειρογνώμονες με βαθμό σημαντικότητας ≥6. Η 
επισκόπηση των εν λόγω ουσιών μετά από στάθμιση ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους 
σε όλους τους κλάδους παρατίθεται στο Σχήμα 6, ο δε πλήρης κατάλογος αυτών παρατίθεται στο 
Παράρτημα 2. Μεταξύ αυτών, 19 συνδυασμοί συγκέντρωσαν βαθμολογία σημαντικότητας ≥8. 
Ενόψει της εκστρατείας του EU-OSHA, συμφωνήθηκε να εστιάσουμε σε έναν συνοπτικό 
κατάλογο με τις επικίνδυνες ουσίες απόλυτης προτεραιότητας. Από τους εμπειρογνώμονες 
ζητήθηκε να αξιολογήσουν τους 19 συνδυασμούς και να επιλέξουν τους πέντε σημαντικότερους 
κατά την άποψή τους. 

Έχοντας επιτύχει μια καλή συμφωνία στο τελευταίο αυτό στάδιο, οι εμπειρογνώμονες επέλεξαν 
τις εξής ουσίες: 

https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants
https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants
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α. Πυριτία: στην πυριτία εκτίθενται εργαζόμενοι του κατασκευαστικού, εξορυκτικού και 
μεταποιητικού τομέα και, πιθανώς, οι εργαζόμενοι στους τομείς παραγωγής και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. Ως ουσία παραγόμενη στο πλαίσιο διεργασιών, η 
πυριτία επηρεάζει ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων και μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με 
σοβαρές επιπτώσεις λόγω έκθεσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό/οικονομικό 
επίπεδο. Αν και υπήρξαν ορισμένες κλαδικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της 
επίγνωσης και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης, στις προσπάθειες αυτές δεν συμμετέχουν 
όλοι οι κλάδοι (https://www.nepsi.eu/). 

 
Σχήμα 6: Σύννεφο λέξεων που συνοψίζει τις επικίνδυνες ουσίες με βαθμολογία σημαντικότητας ≥6. Το 
μέγεθος της γραμματοσειράς είναι ενδεικτικό της συχνότητας εμφάνισής τους στους βιομηχανικούς 
κλάδους 

 
 
β. Αμίαντος. Στον αμίαντο εκτίθενται (εκούσια και ακούσια) εργαζόμενοι του κατασκευαστικού 

και του κτιριακού τομέα. Αν και η παραγωγή αμιάντου ή η εκ νέου χρήση/εγκατάσταση υλικών 
που περιέχουν αμίαντο έχει απαγορευτεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας επιτρέπεται να παραμείνουν άθικτα τυχόν υφιστάμενα υλικά που περιέχουν 
αμίαντο και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τέτοια υλικά απαντούν συχνά σε κτίρια 
εμπορικής και οικιστικής χρήσης που ανεγέρθηκαν ή ανακαινίστηκαν πριν το 2000. Κατά 
συνέπεια, η έκθεση αφορά ιδίως εκείνους τους εργαζομένους του κατασκευαστικού κλάδου 
που εκτελούν επισκευές ή ανακαινίσεις στα εν λόγω ακίνητα. Οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν 
ή να μην έχουν ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω υλικών, ιδίως όταν πρόκειται για 
κατοικίες για τις οποίες η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης και αξιολόγησης αμιάντου δεν αποτελεί 
νομική υποχρέωση. 

γ. Διαλύτες: έκθεση σε διαλύτες μπορεί να υφίσταται κατά τη διάρκεια εργασιών εκτύπωσης 
τόσο στον κλάδο των εκτυπώσεων όσο και ευρύτερα. Κάθε επαγγελματικός και οικιακός 
γραφειακός χώρος, κάθε επιχείρηση χονδρικής ή λιανικής, κάθε φορέας και κάθε σπίτι 
διαθέτει εγκατεστημένους και εν λειτουργία εκτυπωτές, γεγονός που θέτει τόσο τους 
εργαζομένους όσο και το κοινό σε κίνδυνο έκθεσης σε διαλύτες και εκπομπές, 

https://www.nepsi.eu/
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συμπεριλαμβανομένων των νανοσωματιδίων από τη διεργασία της εκτύπωσης. Αν και ο 
κλάδος των εκτυπώσεων καθαυτός βρίσκεται σε πτωτική πορεία ως προς τον αριθμό των 
εργαζομένων, το γεγονός ότι οι εκτυπωτές είναι πανταχού παρόντες συνεπάγεται αύξηση 
των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. 

δ. Μη λοιμώδεις βιολογικοί παράγοντες, ιδίως παράγοντες μικροβιακού κυτταρικού τοιχώματος 
(π.χ. ενδοτοξίνες και β-γλυκάνες) και μυκητιασικοί παράγοντες. Έκθεση σε τέτοιους 
παράγοντες υφίσταται στον κλάδο της ανακύκλωσης αποβλήτων αλλά και ευρύτερα. Αν και 
δεν είναι άμεσα απειλητικοί για τη ζωή, η έκθεση σε τέτοιους φλεγμονώδεις παράγοντες 
μπορεί να οδηγήσει σε παθήσεις όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλεργίες και 
άσθμα, καθώς και να ενέχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες τόσο για τους 
προσβληθέντες όσο και για την κοινωνία συνολικά. Προς το παρόν δεν έχουν θεσπιστεί όρια 
επαγγελματικής έκθεσης για τους παράγοντες αυτούς και είναι δύσκολο να ελεγχθεί η έκθεση 
στους χώρους εργασίας λόγω του ότι η έκθεση αλλά και η μικροβιακή φύση των εν λόγω 
παραγόντων καθαυτών ποικίλλει σημαντικά (π.χ. αυτοαντιγραφή). Επιπλέον, ο κλάδος της 
ανακύκλωσης είναι σχετικά νέος και επεκτεινόμενος σε ό,τι αφορά τις τάσεις απασχόλησης 
και εκροών10. Η οικονομική μεγέθυνση του συγκεκριμένου κλάδου εντείνει περαιτέρω τις 
προκλήσεις και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

ε. Σκόνη ξύλου: η σκόνη από ξύλο είναι ουσία προερχόμενη από διεργασίες η οποία έχει 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνος και αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων που χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται ξύλο στους κλάδους των κατασκευών, της δασοκομίας και της παραγωγής 
ξύλινων ειδών και επίπλων.  

Επεκτείνοντας την παρούσα άσκηση προτυποποίησης, συμφωνήσαμε στην επιλογή δύο 
«κορυφαίας προτεραιότητας» ουσιών προς περαιτέρω εξέταση μέσω πορισμού και 
διεξοδικότερης ενημέρωσης. Αναφορικά με τις προαναφερόμενες πέντε ουσίες (α έως ε ανωτέρω), 
οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν ότι οι πιο ανησυχητικές είναι η πυριτία και οι μη λοιμώδεις 
μικροβιακοί παράγοντες. Για τις εν λόγω επικίνδυνες ουσίες συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 
περαιτέρω δεδομένα, ενώ αναζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χρήση τους, τα σενάρια 
έκθεσης, τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων κατά τη διεκπεραίωση των εργασιακών τους 
καθηκόντων και τις σχετικές επιπτώσεις της έκθεσης στην υγεία τους.  Οι λεπτομέρειες αυτές δεν 
υπήρχαν στις πάγιες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε (βλ. Πίνακα 1 ανωτέρω), οπότε 
ανατρέξαμε εν τάχει στη σχετική βιβλιογραφία. Τα δελτία σύνοψης δεδομένων που προέκυψαν 
από τις εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην κύρια έκθεση του 
έργου:https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring
_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces. 

 

4.5 Συνολική εγκυρότητα των ευρημάτων  
Η παρούσα συνοπτική έκθεση παρουσιάζει το υπόβαθρο μιας μεθόδου αξιολόγησης και της 
δυνατότητας παρακολούθησης της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας της 
ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης μια προσπάθεια προσδιορισμού των πρωτοτύπων και συζήτηση 
σχετικά με πιθανές βελτιώσεις της μεθόδου. Η συγκεκριμένη μέθοδος συνδυάζει πηγές 
δεδομένων διαθέσιμες στο κοινό με την απευθείας αξιολόγηση από και συμβολή των 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να προσδιοριστούν και να τεθούν ως προτεραιότητα οι 
επικίνδυνες ουσίες που εγείρουν ανησυχία. Στο πλαίσιο της παρούσας μεθόδου εντοπίστηκαν 
επιτυχώς 142 συνολικά ουσίες σε έναν ή περισσότερους εκ των 26 συναφών βιομηχανικών 
κλάδων, οι οποίες εγείρουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παρά την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου αυτής 
καθαυτής, από την άσκηση προτυποποίησης αναδείχτηκαν διάφορα ζητήματα και περιοριστικοί 
παράγοντες ως προς τη μέθοδο που πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την ερμηνεία των 
προαναφερθέντων ευρημάτων.  

Αρχικά, η βάση δεδομένων SPIN που αποτέλεσε την πρωταρχική πηγή δεδομένων για τις 
ποσότητες των χρησιμοποιούμενων ουσιών περιλαμβάνει αποκλειστικά σκανδιναβικά δεδομένα. 

                                                      
10 https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics


Εκπόνηση μεθόδου βάσει δεδομένων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας της ΕΕ 

19 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 

Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτική των τάσεων όσον αφορά τους 
τύπους και τις ποσότητες χρήσης επικίνδυνων ουσιών ευρύτερα στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, η 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε (επιλογή των ουσιών βάσει αυστηρών κριτηρίων ως προς τις 
χρησιμοποιούμενες ποσότητες) επέτεινε, ενδεχομένως, τη δυνητική αυτή έλλειψη 
αντιπροσωπευτικότητας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του παρόντος έργου δεν ήταν εφικτό να 
αποτιμηθεί επακριβώς η αντιπροσωπευτικότητα των ευρημάτων της μελέτης σε επίπεδο ΕΕ. 
Προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδομένα από άλλες χώρες της ΕΕ ισοδύναμα προς αυτά της SPIN 
που να είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάλυση, ενώ τα δεδομένα της PRODCOM δεν αφορούν τις 
χρήσεις των ουσιών αλλά περισσότερο τις ποσότητες παραγωγής. 

Επικίνδυνες ουσίες μπορεί να παράγονται από τα παραπροϊόντα μιας διεργασίας ή να 
χρησιμοποιούνται από αυτά. Οι βάσεις δεδομένων SPIN και PRODCOM περιλαμβάνουν 
δεδομένα για τις ποσότητες χημικής χρήσης και παραγωγής στο πλαίσιο διάφορων βιομηχανικών 
κλάδων. Καμία ωστόσο εξ αυτών δεν καλύπτει τις επικίνδυνες ουσίες που προέρχονται από 
διεργασίες ή είναι βιολογικής προέλευσης όπως η πυριτία, τα μη λοιμώδη ή λοιμώδη 
βιοαερολύματα, η σκόνη ξύλου, οι αναθυμιάσεις εργασιών συγκόλλησης ή των καυσαερίων από 
κινητήρες ντίζελ. Οι ουσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό REACH και δεν 
περιλαμβάνονται στο Ευρετήριο C&L. Ο μόνος, συνεπώς, τρόπος να εντοπιστούν και να 
συμπεριληφθούν στην παρούσα μέθοδο ήταν μέσω της συμβολής των εμπειρογνωμόνων με τις 
γνώσεις και την εκ μέρους τους αξιολόγηση των ουσιών ή, ενδεχομένως, μέσω της ενσωμάτωσης 
πληροφοριών από βάσεις δεδομένων μέτρησης της έκθεσης, όπως η MEGA 
(https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp), στον βαθμό που θα 
συσχετίζονταν και θα αναλύονταν κατόπιν ως μέρος της διαδικασίας επιλογής και 
παρακολούθησης τάσεων.  

Εκτός από τις ουσίες που προέρχονται από διεργασίες, υπάρχουν και άλλες σημαντικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σήμερα ή χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά στο πλαίσιο βιομηχανικών 
διεργασιών και που ίσως να μην καλύπτονται ούτε αυτές από τον κατάλογο ουσιών της SPIN ή 
το Ευρετήριο ECHA/C&P είτε λόγω νομοθετικού πλαισίου είτε επειδή εξακολουθούν να μη 
χρησιμοποιούνται ευρέως ή σε αξιόλογες (επαρκείς) ποσότητες σε όλους τους αντίστοιχους 
κλάδους. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι ο αμίαντος, ο οποίος ήταν κοινής χρήσης 
στον κατασκευαστικό τομέα πριν απαγορευθεί, και η αιθάλη, η οποία εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται στους κλάδους του καουτσούκ, των πλαστικών υλών και των εκτυπώσεων. 
Όπως καταδεικνύει το παρόν ερευνητικό έργο, η αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων προκειμένου να 
προσδιοριστούν ουσίες που λείπουν από τους καθιερωμένους καταλόγους μπορεί, σε κάποιο 
βαθμό, να αντισταθμίσει τυχόν αποκλίσεις αυτού του είδους. 

Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες της προαναφερθείσας μεθόδου είναι η μεροληψία ως προς τον 
προσδιορισμό και την επιλογή ουσιών με γνωστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, καθώς και η 
συμπερίληψη δεδομένων χρήσης και παραγωγής ανάλογα με τις εμπειρίες και τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων εμπειρογνωμόνων. Ομοίως, η προτεραιοποίηση βάσει της βαθμολογίας των 
εμπειρογνωμόνων συνιστά ένα ακόμη υποκειμενικό στοιχείο της διαδικασίας επιλογής. Αυτό, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη τυποποίησης στα συστήματα ταξινόμησης κλάδων, ουσιών και 
θέσεων εργασίας (καθεστώτα κωδικοποίησης) μεταξύ των χρησιμοποιούμενων βάσεων 
δεδομένων, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της μελέτης. Ωστόσο, 
πολλοί είναι οι περιοριστικοί παράγοντες των οποίων οι επιπτώσεις μπορούν να αμβλυνθούν με 
την αποτύπωση του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων και των αντιστοιχιών των 
συστημάτων ταξινόμησης, όπως επίσης και τηρώντας τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης όταν 
ζητούμε την άποψη των εμπειρογνωμόνων, αποφαινόμενοι, για παράδειγμα, επί της κάθε 
άποψης πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή της.  

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη ανάλυση που παραθέτει η κύρια έκθεση του έργου, οι απαιτήσεις 
και τα υλικοτεχνικά ζητήματα του έργου περιόρισαν, όπως ήταν φυσικό, την επιλογή των ουσιών 
και την ανάλυση των χρονικών διαστημάτων για την ποσοτική αξιολόγηση των τάσεων στο 
πλαίσιο της παρούσας άσκησης προτυποποίησης. Αν τα δεδομένα ήταν πιο περιεκτικά από 
άποψη ουσιών και χρονοδιαστημάτων των δεδομένων, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν 
κάλλιστα να είναι διαφορετικά. 

https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
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4.6 Προοπτικές της εκπονηθείσας μεθόδου 
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα που συνοψίζονται στην παρούσα έκθεση, η εν λόγω μέθοδος 
θα μπορούσε α) να εφαρμοστεί σε παρόμοιες προσπάθειες στο μέλλον με ορισμένους 
περιορισμούς και προϋποθέσεις και β) να αποτελέσει μια ουσιαστική πλατφόρμα αφετηρίας για 
περαιτέρω ανάπτυξη και εκπόνηση ενός μονιμότερου και επιστημονικά αρραγούς και ισχυρού 
συστήματος επιτήρησης λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα σχετικά με τους τρόπους παραγωγής, 
χρήσης και έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όντας διαθέσιμο, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε: 

i. να επιτρέψει την τακτική παρακολούθηση των τάσεων χρήσης, παραγωγής και έκθεσης σε 
γνωστές ή ύποπτες επικίνδυνες ουσίες στους βιομηχανικούς κλάδους της ΕΕ. Τα 
αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν δυνητικά ως έγκαιρη 
προειδοποίηση έκθεσης λόγω της αυξανόμενης χρήσης νέων ή αναδυόμενων ουσιών εντός 
ορισμένων κλάδων, αλλά και για την προώθηση στοχευμένων εκστρατειών υπέρ της υγείας 
και της ασφάλειας με στόχο την πρόληψη ή τον έλεγχο της έκθεσης στις ουσίες αυτές στους 
χώρους εργασίας, 

ii. να προσφέρει τη δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμό και χάραξη πολιτικής μέσω 
υποκατάστασης ή περιορισμών στη χρήση αναδυόμενων επικίνδυνων ουσιών. Κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της εναρμόνισης και της ενσωμάτωσης 
οικονομικών μεγεθών, ορισμένα εκ των οποίων είναι ήδη διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων 
SPIN και PRODCOM (π.χ. ετήσια αξία (στην ΕΕ) της πωληθείσας παραγωγής), 

iii. να συμβάλει στον σχεδιασμό και στη διεξαγωγή μελλοντικών αναλύσεων νοσοεπιβάρυνσης 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο μέσα από τακτικές ή ακόμη και σταθερές 
επικαιροποιήσεις υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων 
παρακολούθησης όπως το CAREX11 και το SHECAN12.  

Ορισμένα βήματα με στόχο τη βελτιστοποίηση της εκπονηθείσας μεθόδου και την επίτευξη των 
ανωτέρω συνοψίζονται στο Σχήμα 7. Ακολουθεί σύντομο περίγραμμα:  

α) Εντοπισμός και ενσωμάτωση περισσότερων βάσεων δεδομένων με εθνικά και διεθνή 
δεδομένα χρήσης ουσιών, ποσοτήτων παραγωγής και μετρήσεων έκθεσης. Συγκρίσιμα 
προς το σκανδιναβικό σύστημα SPIN παραδείγματα τέτοιων βάσεων δεδομένων μπορούν 
να αποτελέσουν το Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 13 , όπως και η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του 
βελγικού PROBE14, αλλά και βάσεις δεδομένων με αντικείμενο την έκθεση, όπως η εθνική 
βάση δεδομένων έκθεσης (NEDB) του Ηνωμένου Βασιλείου 15  και η γερμανική βάση 
δεδομένων με τίτλο «Δεδομένα μετρήσεων έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους 
εργασίας» (MEGA)16. 

β) Αποτύπωση του περιεχομένου από βάσεις δεδομένων/μείζονα στατιστικά σύνολα 
δεδομένων, μαζί με ομοιότητες και διαφορές (κενά και επικαλύψεις) ανάμεσα σε τρέχουσες 
διαθέσιμες βάσεις δεδομένων για προϊόντα και ουσίες. 

                                                      
11 https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer  
12Cherrie, J.W., Gorman, Ng. M., et al., Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to 

the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work. 
Edinburgh: Institute for Occupational Medicine, 2011. 

13 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument  
14 Godderis, L., Pauwels, S., et al., 0264 Probe: hazardous chemical products register for occupational use in Belgium, 

Occupational and Environmental Medicine, 2017, 74:A81-A82. 
15 Burns, D.K., Beaumont, P.L., The HSE national exposure database — (NEDB), The Annals of Occupational Hygiene, 

1989, 33(1):1-4. 
16 https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument
https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp


Εκπόνηση μεθόδου βάσει δεδομένων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας της ΕΕ 

21 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 

γ) Λεπτομερής αποτύπωση και τυποποίηση δεδομένων που είναι καταχωρημένα υπό 
διαφορετικά συστήματα κωδικοποίησης βιομηχανικών κλάδων (π.χ. NACE και SU) και 
προϊόντων/ουσιών (π.χ. κωδικοί PRODCOM έναντι κωδικών CAS).  

δ) Αποτύπωση αντιστοιχιών και αφαίρεση ιδιoμορφιών όπως, μεταξύ άλλων, οι διπλοεγγραφές 
μεταξύ των συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. αριθμός ουσίας που δόθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) και αριθμός CAS) που χρησιμοποιούνται στις βάσεις 
δεδομένων. Από την παρούσα ανάλυση προκύπτουν ανακρίβειες ως προς την επισήμανση 
και τον προσδιορισμό των ορισμών/ονομασιών των υποκείμενων ουσιών.  

ε) Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αλλά και φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών 
για ανάκτηση, διαταξινόμηση, επικαιροποίηση και ανάλυση των δεδομένων.  Όντας 
διαθέσιμο, ένα τέτοιο σύστημα θα οδηγήσει σε εύκολες και τυποποιημένες αναλύσεις και 
εκροές για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.  

στ) Εξαγωγή και διαταξινόμηση στις βάσεις δεδομένων SPIN, απασχόλησης στην ΕΕ και 
PRODCOM μιας έκδοσης των καταχωρημένων στο Ευρετήριο C&L ουσιών χωρίς 
περιορισμούς. Η εξαγωγή πληροφοριών επί ουσιών από το ευρετήριο για την προσαρμογή 
του παρόντος πρωτοτύπου της μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο κλάδου με τη χρήση 
της εσωτερικής ταξινόμησης κλάδων CLP ως κριτήριο περιορισμού. Όπως προαναφέρθηκε, 
μια τέτοια προσέγγιση ενδεχομένως να μην καλύψει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται 
εντός ενός δεδομένου κλάδου. Επίσης, μπορεί να παράσχει ενημέρωση ως προς τις τάσεις 
παρακολούθησης μόνο για ευρέως αναγνωρισμένες επικίνδυνες ουσίες.  

Τέλος, σκόπιμο είναι οι μελλοντικές προσαρμογές της παρούσας μεθόδου να είναι πιο περιεκτικές 
και να ακολουθήσουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση κατά τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και 
αντιπροσωπευτικότητας για τη χρήση ουσιών σε όλες τις χώρες. Πρόκειται για στοιχείο 
θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στην 
επιλογή ουσιών σε ολόκληρη την ΕΕ και προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας 
διευρυμένης δέσμης αξιολογήσεων από τους εμπειρογνώμονες. Επικαιροποιούμενες ανά σαφώς 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα, οι αξιολογήσεις αυτές θα συμβάλουν στην εκπόνηση του 
προαναφερόμενου συστήματος επιτήρησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου. 
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Σχήμα 7: Σχηματική αναπαράσταση των βημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία πλατφόρμας με στόχο 
ένα μονιμότερο σύστημα επιτήρησης 

 
 

5 Συμπεράσματα 
Το παρόν αποτελεί σύνοψη μιας μεθόδου που αποσκοπεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη 
δημιουργία ενός συστήματος επιτήρησης με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων 
αναφορικά με τις ποσότητες παραγωγής, τα είδη χρήσης και την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες 
στο μέλλον. Μετά την επιτυχή αρχική υλοποίησή της, έχουν εντοπιστεί διάφορες επικίνδυνες 
ουσίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που χρησιμοποιούνται σε συναφείς βιομηχανικούς 
κλάδους και αποτελούν αυτήν τη στιγμή πηγή ανησυχίας για την υγεία των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας της ΕΕ. Επίσης, εντοπίζονται και συνοψίζονται δυνητικοί περιοριστικοί 
παράγοντες ως προς τα ευρήματα της μελέτης, παράλληλα με προτάσεις για επόμενα βήματα και 
βελτιώσεις ως προς την εκπονηθείσα μέθοδο.  
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6 Παράρτημα 1. Παράδειγμα «Δελτίου σύνοψης 
δεδομένων επικινδυνότητας ουσιών» 
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7 Παράρτημα 2. Κατάλογος και συχνότητα εμφάνισης ουσιών με βαθμολογία 
σημαντικότητας≥6 

Ονομασία της ουσίας Αριθμός CAS Συχνότητα εμφάνισης εντός 
βιομηχανικών κλάδων 

Φυτοφάρμακα και μυκητοκτόνα δ/δ 1 

Σκόνη ξύλου δ/δ 1 

Νόσος του Lyme ή βορρελίωση - Borellia spp. δ/δ 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά αποκηρωμένα με διαλύτη 64742-65-0 5 

2,6-δι-τριτ. βουτυλο-π-κρεσόλη 128-37-0 1 

Φορμαλδεΰδη 50-00-0 3 

Διαλύτες  Διάφοροι 1 

Βενζόλιο  71-43-2 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά, υδρογονοκατεργασμένα 64742-47-8 4 

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά εξευγενισμένα με διαλύτη 64741-88-4 2 

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοκατεργασμένη 64742-48-9 4 

Ναφθαλίνιο 91-20-3 1 

Βαρύς αρωματικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) 64742-94-5 3 

Ελαφρύς αρωματικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) 64742-95-6 6 
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Ονομασία της ουσίας Αριθμός CAS Συχνότητα εμφάνισης εντός 
βιομηχανικών κλάδων 

(Κόνις) μεταλλικού ψευδαργύρου 7440-66-6 1 

Διοξείδιο του τιτανίου 13463-67-7 2 

Κυκλοεξάνιο 110-82-7 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά υδρογονοκατεργασμένα 64742-52-5 2 

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη 64742-82-1 3 

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά υδρογονοκατεργασμένη 64742-49-0 2 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) 64742-88-7 2 

Τολουόλιο 108-88-3 1 

Ξυλόλιο 1330-20-7 8 

Αιθάλη 1333-86-4 1 

Στυρόλιο 100-42-5 1 

Τάλκης (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 2 

Οξείδιο του αργιλίου 1344-28-1 1 

Κόνις μετάλλου περιέχουσα κρυσταλλικό πυριτικό* * 4 

Χαλαζίας (SiO2) 14808-60-7 1 

Νικέλιο 7440-02-0 1 
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Ονομασία της ουσίας Αριθμός CAS Συχνότητα εμφάνισης εντός 
βιομηχανικών κλάδων 

Κάδμιο, χρώμιο, μόλυβδος, αρσενικό κ.λπ. — δηλ. βαρέα μέταλλα  δ/δ 2 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 2 

Θειικό οξύ 7664-93-9 3 

Υδροχλώριο 7647-01-0 4 

Τριοξείδιο του χρωμίου 1333-82-0 1 

Παράγοντες μικροβιακού κυτταρικού τοιχώματος, κυρίως ενδοτοξίνες δ/δ 2 

Μύκητες και σπόροι μυκήτων (ιδίως Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus)  δ/δ 1 

Δερματοφυτία / Δερματόφυτα δ/δ 1 

Αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων των ζώων — δηλ. βοοειδών, χοίρων, σκύλου 
και γάτας δ/δ 1 

Αμίαντος 
12001-29-5, 12172-73-5, 12001-
28-4, 77536-68-6, 77536-66-4, 
77536-67-5 

2 

Συνθετική άμορφη πυριτία (καταχωρημένη στον ECHA ως διοξείδιο του πυριτίου)  112926-00-8 1 

Αμμωνία, υδατικό διάλυμα 1336-21-6 1 

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ-C12-16-αλκυλ-διμεθυλο-, χλωριούχες 68424-85-1 1 

Βενζυλική αλκοόλη 100-51-6 1 
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Ονομασία της ουσίας Αριθμός CAS Συχνότητα εμφάνισης εντός 
βιομηχανικών κλάδων 

D-Γλυκοπυρανόζη, ολιγομερές, αλκυλο γλυκοσίδες C10-16 (με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα) 110615-47-9 1 

Προπανοδιόλη-1,2 57-55-6 2 

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου) C24-50, εκχυλισμένα με διαλύτη, αποκηρωμένα, υδρογονοκατεργασμένα 101316-72-7 1 

Ισοκυανικό 3-ισοκυανατομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο, ολιγομερή 53880-05-0 1 

Διαλύτης Stoddard 8052-41-3 1 

Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο 101-68-8 1 

Μεθακρυλικό μεθύλιο 80-62-6 1 

Νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωμένη, ελαφρά, απαλλαγμένη αρωματικών ενώσεων 92045-53-9 1 

Ακετόνη 67-64-1 1 

Αλκάνια, C11-15-ισο- 90622-58-5 1 

Δισφαινόλη (εποξειδική ρητίνη) 25036-25-3 1 

Διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο, ισομερή και ομόλογα 9016-87-9 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα, βαρέα, παραφινικά 64742-54-7 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα, ελαφρά, ναφθενικά 64742-53-6 1 

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα, ελαφρά, παραφινικά 64742-55-8 1 

Διισοκυανικό εξαμεθυλένιο, ολιγομερή 28182-81-2 1 
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Ονομασία της ουσίας Αριθμός CAS Συχνότητα εμφάνισης εντός 
βιομηχανικών κλάδων 

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου 68512-91-4 1 

Λιπαντικά έλαια 74869-22-0 1 

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C15-30, υδρογονοκατεργασμένα, βάσης ουδέτερου ελαίου 72623-86-0 1 

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-50, υδρογονοκατεργασμένα, βάσης ουδέτερου ελαίου 72623-87-1 1 

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-50, υδρογονοκατεργασμένα, βάσης ουδέτερου ελαίου, υψηλού 
ιξώδους 72623-85-9 1 

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), αποκηρωμένα με διαλύτη 64742-62-7 1 

Χημικοί παράγοντες, κυρίως βενζόλιο και διαλύτες (δηλ. τερεβινθέλαιο, ξυλόλιο, τολουόλιο κ.λπ.) Διάφοροι 1 

Λοιμώδεις παράγοντες, κυρίως σαλμονέλα και ηπατίτιδα, HIV και ιοί αιμορραγικού πυρετού δ/δ 1 

*Γνωστό και ως αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό (RCS) ή χαλαζίας (αριθμός CAS:  14808-60-7), που είναι και η πιο κοινή μορφή του. 



 

 

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία  

Santiago de Compostela 12, 5th floor 
48003 Bilbao, Ισπανία 
Τηλ. +34 944358400 
Φαξ +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

 
http://osha.europa.eu 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους 

εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, 

υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο 

Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει 

αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη 

πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την 

υγεία στην εργασία και διοργανώνει 

πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. Ο Οργανισμός, ο οποίος 

ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 

και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της 

Ισπανίας, απαρτίζεται από εκπροσώπους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών, οργανώσεων εργοδοτών και 
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