
Υποκατάσταση 
επικίνδυνων 
ουσιών 
στους χώρους 
εργασίας

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 
Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διεξάγει πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία την περίοδο 2018-2019 με σκοπό την 
πρόληψη των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας. Στόχος είναι να μειωθεί η παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας και η έκθεση 
σε αυτές, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τους σχετικούς κινδύνους και αποτελεσματικούς 
τρόπους πρόληψής τους.

Βασικά σημεία
• Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους 

εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Οι επιπτώσεις 
στην υγεία μπορεί να είναι καθοριστικές για την 
πορεία της ζωής, ακόμη και θανατηφόρες.

• Ο καλύτερος τρόπος μείωσης των κινδύνων είναι η 
εξάλειψη ή η υποκατάσταση, δηλαδή η αφαίρεση της 
ουσίας μέσω αλλαγής της διεργασίας ή του προϊόντος 
στο οποίο χρησιμοποιείται, ή αντικατάσταση της 
ουσίας με λιγότερο επικίνδυνη ουσία.

• Η υποκατάσταση είναι μια σταδιακή διαδικασία, 
βασικό στάδιο της οποίας είναι η πλήρης εκτίμηση 
των κινδύνων.

• Μέσω της συνεργασίας, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι 
μπορούν να διαμορφώσουν μια ισχυρή νοοτροπία 
πρόληψης των κινδύνων, στο πλαίσιο της 
οποίας η υποκατάσταση θα αποτελεί μία από τις 
καθιερωμένες διαδικασίες πρόληψης και προστασίας.

Όλα τα ενημερωτικά δελτία και το υπόλοιπο υλικό 
της εκστρατείας είναι διαθέσιμα για λήψη από τον 
δικτυακό τόπο της εκστρατείας του EU-OSHA για τους 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 
(https://healthy-workplaces.eu).
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Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

https://healthy-workplaces.eu/


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εξάλειψη της συγκόλλησης 
με εφαρμογή της μεθόδου 
συμπίεσης σωλήνων
Κατά την αυτογενή και την ετερογενή συγκόλληση 
σωλήνων απελευθερώνονται αναθυμιάσεις οι οποίες 
περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον, οι 
συγκολλητές εκτίθενται σε έντονη θερμότητα και φως, 
σημαντικό θόρυβο και κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, 
η αυτογενής και η ετερογενής συγκόλληση σωλήνων 
μπορούν εν μέρει να αποφεύγονται μέσω της συνένωσης 
των σωλήνων υπό υψηλή πίεση (βλ. εικόνα ανωτέρω). Με 
τον τρόπο αυτό εξαλείφονται οι επικίνδυνες ουσίες που 
παράγονται από τη συγκόλληση. Η τεχνική χαρακτηρίζεται 
επίσης από ταχύτητα και ευκολία εφαρμογής, στοιχεία που 
αποτελούν βασικό παράγοντα επιτυχίας.

Το πρόβλημα
Παρότι έχει θεσπιστεί ολοκληρωμένη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ 
για τον έλεγχο και τη μείωση της επαγγελματικής έκθεσης σε 
επικίνδυνες ουσίες, οι ουσίες αυτές εξακολουθούν να συνιστούν 
σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Στις επιπτώσεις της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνονται 
από προσωρινές και ήπιες βλάβες της υγείας, όπως ερεθισμός 
του δέρματος, μέχρι σοβαρές οξείες και χρόνιες ασθένειες, όπως 
απόφραξη των πνευμόνων, αλλά και δυνητικά θανατηφόρες 
ασθένειες, όπως αμιάντωση και καρκίνος. Διάφορες επικίνδυνες 
ουσίες είναι επίσης εύφλεκτες ή εκρηκτικές, με αποτέλεσμα να 
ενέχουν πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια. Επιπλέον, 
ορισμένες ουσίες έχουν οξείες τοξικές και θανατηφόρες επιπτώσεις, 
π.χ. αέρια που παράγονται από λύματα ή αέρια που διαρρέουν από 
συστήματα ψύξης.

Ανάληψη δράσης
Η εκτίμηση των κινδύνων έχει καίρια σημασία για τη διαχείριση 
της επικινδυνότητας που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες. Μέσω 
της συνεργασίας και του επιμερισμού αρμοδιοτήτων μπορεί να 
διαμορφωθεί μια σωστή νοοτροπία πρόληψης κινδύνων στους 
χώρους εργασίας.

Τα οφέλη
Όλοι επωφελούνται από την πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται 
με την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες —τα οφέλη για τους 
εργαζομένους είναι η βελτιωμένη ασφάλεια και υγεία, ενώ για τη 
διοίκηση η ευκολότερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η μείωση 
του κόστους των απουσιών λόγω ασθένειας και των μέτρων ελέγχου, 
καθώς και η βελτίωση της φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού. 
Άλλα οφέλη είναι τα εξής:

• βελτίωση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται στην επικίνδυνη ουσία, καθώς μπορεί 
να μειωθούν σημαντικά οι απουσίες λόγω ασθένειας·

• οι λιγότερο επικίνδυνες ουσίες αποφέρουν, εν γένει, μείωση του 
κόστους διάθεσης των αποβλήτων, των εκροών στο αποχετευτικό 
σύστημα ή των εκπομπών στην ατμόσφαιρα·

• μείωση των δαπανών για μέτρα ελέγχου, μέσα ατομικής 
προστασίας και/ή ιατρική παρακολούθηση·

• ευκολότερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία·
• εξοικονόμηση κόστους για προστασία από πυρκαγιές και εκρήξεις·
• συχνά χαμηλότερη κατανάλωση χημικών ουσιών, η οποία οδηγεί σε 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους·
• βελτίωση της φήμης, εσωτερικά και εξωτερικά, έναντι πελατών και 

καταναλωτών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την 
αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου
• Ο ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες, 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και την ασφαλή χρήση 
των χημικών ουσιών: 
https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals

• Το RISCTOX είναι μια βάση δεδομένων σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν οι χημικές ουσίες για την υγεία 
και το περιβάλλον: 
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database

• Το Haz-Map είναι μια βάση δεδομένων των ΗΠΑ 
σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η έκθεση 
σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες στο πλαίσιο 
διαφόρων εργασιών και επαγγελμάτων: 
https://hazmap.nlm.nih.gov
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Προτεραιότητα στην εξάλειψη 
και την υποκατάσταση: αρχή STOP
Στην οδηγία της ΕΕ για τους χημικούς παράγοντες (CAD) συνιστάται 
η τήρηση ιεραρχίας ή «σειράς προτεραιότητας» των μέτρων ελέγχου 
για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες. 
Στην κορυφή βρίσκεται η πλήρης εξάλειψη και ακολουθούν τα 
υπόλοιπα στοιχεία της ιεραρχίας:

• υποκατάσταση (S = Substitution) = πλήρης εξάλειψη της 
επικίνδυνης ουσίας ή υποκατάστασή της με ασφαλέστερη 
εναλλακτική ουσία

• τεχνολογικά μέτρα (T = Technological measures) = 
ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης της επικίνδυνης ουσίας στη 
ζώνη έκθεσης

• οργανωτικά μέτρα (O = Organisational measures) = 
ελαχιστοποίηση του αριθμού των εκτιθέμενων εργαζομένων και/ή 
της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης

• μέσα ατομικής προστασίας (P = Personal protective 
equipment) = χρήση προστατευτικού ρουχισμού ή εξοπλισμού, 
όπως γυαλιών και γαντιών, ως μέσο παρεμπόδισης της έκθεσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη 
νομοθεσία που καλύπτει τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/


Εξάλειψη και υποκατάσταση στην πράξη
Η μετάβαση από μια επικίνδυνη ουσία σε άλλη, λιγότερο επικίνδυνη, 
ή σε μια εναλλακτική διεργασία απαλλαγμένη από επικίνδυνες ουσίες 
αποτελεί σταδιακή διαδικασία. Για τις διαδικασίες υποκατάστασης 
διατίθεται σχετική καθοδήγηση (βλ. έγγραφο της Επιτροπής του 2012 
κατωτέρω), στο πλαίσιο της οποίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, στη διαδικτυακή πύλη 
SUBSPORT παρέχονται πολλές πληροφορίες από επιχειρήσεις σχετικά 
με την υποκατάσταση.

1. Αναγνώριση των κινδύνων

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστείτε έναν κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών. Ο κατάλογος θα σας δώσει τη δυνατότητα να συγκρίνετε τα 
δεδομένα ασφάλειας σχετικά με τις ουσίες και να ιεραρχήσετε τις 
ουσίες προς εξάλειψη και υποκατάσταση.

Όσον αφορά τα χημικά προϊόντα και τις χημικές ουσίες που αγοράζει 
η εταιρεία σας, τα δεδομένα για την ασφάλεια και την υγεία 
προέρχονται από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας τα οποία παρέχει 
η επιχείρηση που πωλεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όσον αφορά 
ουσίες οι οποίες παράγονται στο πλαίσιο διεργασιών (π.χ. σκόνη, 
αναθυμιάσεις) και υλικά που απαντούν στη φύση (π.χ. σκόνη από 
σπόρους ή αλεύρι, μάρμαρο ή βαρέα μέταλλα), πληροφορίες για την 
ασφάλεια, όπως τεχνικά έγγραφα και οδηγίες χειρισμού και χρήσης, 
θα παρέχονται από τους προμηθευτές των προϊόντων.

2. Αναζήτηση περιορισμών που ισχύουν για ορισμένες ουσίες

Η νομοθεσία και οι διεθνείς ή κλαδικές συμφωνίες επιβάλλουν 
περιορισμούς στη χρήση ορισμένων ουσιών. Πολλές ουσίες 
ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου διότι 
έχουν απαγορευτεί. Η χρήση κάποιων άλλων μπορεί να περιορίζεται 
από περιορισμούς που μπορεί να θέτουν μεγάλες οργανώσεις 
ή ενώσεις μιας αλυσίδας εφοδιασμού, για παράδειγμα στους 
κλάδους των ηλεκτρονικών προϊόντων, των αυτοκινήτων και των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η εθελοντική επισήμανση στηρίζει επίσης τη διαδικασία αναγνώρισης 
των πηγών κινδύνου και παρέχει εναλλακτικές επιλογές. Δύο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στον κατασκευαστικό κλάδο είναι το 
δανικό σύστημα MAL-KODE και το γερμανικό σύστημα GISBAU.

3. Διενέργεια συνολικής εκτίμησης των κινδύνων

Σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία, είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνολικής εκτίμησης 
των κινδύνων. Στον τομέα των κινδύνων που συνδέονται με 
επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να αναγνωρίζετε και να περιγράφετε τους 
εγγενείς κινδύνους και τις συνθήκες χρήσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
παράγοντες όπως:
• ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται,
• το επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων,
• ο τόπος χρήσης —ανοικτός ή περιορισμένος χώρος,
• ο κίνδυνος επαφής με το δέρμα,
• ο κίνδυνος διασποράς ή εξάπλωσης στον αέρα, για παράδειγμα λόγω 

ψεκασμού.

Κατάλογοι ελέγχου που  
αφορούν νομικές απαιτήσεις ή 
εθελοντικούς περιορισμούς
• REACH: https://echa.europa.eu/regulations/

substituting-hazardous-chemicals 

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu/list-of-lists- 
database

• Αυτοκινητοβιομηχανία: http://www.mdsystem.com/ 
index.jsp

• Κλωστοϋφαντουργία: http://www.roadmaptozero. 
com

• ETUI: Καρκινογόνοι παράγοντες και ουσίες τοξικές 
για την αναπαραγωγή: https://www.etui.org

• SIN-List: http://chemsec.org/business-tool/sin-list

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για εργαλεία 
εκτίμησης των κινδύνων
• SEIRICH (στα γαλλικά): 

http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
• EMKG (στα αγγλικά και τα γερμανικά): https://www.baua.

de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
• COSHH Essentials (στα αγγλικά): 

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
• Stoffenmanager (στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, 

τα ισπανικά, τα ολλανδικά, τα πολωνικά, τα σουηδικά, τα 
φινλανδικά): https://stoffenmanager.nl

• OiRA (σε πολλές γλώσσες): 
https://oiraproject.eu/oira-tools

https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.roadmaptozero.com/
http://www.roadmaptozero.com/
https://www.etui.org/
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
https://stoffenmanager.nl/
https://oiraproject.eu/el/oira-tools
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Έγγραφα αναφοράς
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012, Minimising chemical risk to workers’ 
health and safety through substitution (Ελαχιστοποίηση των χημικών 
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μέσω 
υποκατάστασης). ΓΔ Απασχόλησης. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f

ΕΕ, 1998, οδηγία 98/24/ΕΚ, της 7ης Απριλίου 1998, 
για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX:31998L0024

4. Εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών και σύγκριση

Εντοπίστε εναλλακτικές επιλογές: πραγματοποιήστε αναζήτηση 
στο διαδίκτυο, ρωτήστε αρμόδιες αρχές, επαγγελματικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ζητήστε από τους προμηθευτές σας να 
διαμορφώσουν ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή.

Αναζητήστε εναλλακτικές διεργασίες οι οποίες εξαλείφουν πλήρως 
την ανάγκη χρήσης μιας επικίνδυνης ουσίας και χρησιμοποιήστε 
ενδεχομένως ουσίες αντικατάστασης (εάν δεν είναι δυνατή η εξάλειψη).

Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για την αξιολόγηση όλων των 
εναλλακτικών επιλογών. Εξετάστε τα κριτήρια επικινδυνότητας και 
σταθμίστε το κόστος και τα οφέλη.

Μια λύση που επιτυγχάνει τη μείωση όλων των κινδύνων αποτελεί 
ιδανική εναλλακτική επιλογή. Ωστόσο, οι περισσότερες λύσεις μειώνουν 
ορισμένους από τους κινδύνους, αλλά όχι όλους. Στο πλαίσιο αυτό, 
μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή η οποία 
είναι η πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

5. Διενέργεια πιλοτικής δοκιμής

Μειώστε τους κινδύνους ανεπιτυχούς υποκατάστασης διενεργώντας 
πρώτα μια δοκιμή σε μικρότερη πιλοτική κλίμακα. Πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές, 
ιδίως ενδεχόμενες αλλαγές στους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου. 
Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση 
πλήρους εικόνας όσον αφορά τις σχετικές αλλαγές.

6. Εφαρμογή και βελτίωση

Για την εισαγωγή ενός υποκατάστατου σε πλήρη κλίμακα ενδέχεται 
να απαιτηθούν ορισμένες αλλαγές στις διαδικασίες εργασίας ή στα 
υλικά και τον εξοπλισμό. Τα σχόλια των εργαζομένων και των πελατών 
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά σε μια επιτυχή υποκατάσταση.

7. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης χημικών ουσιών

Για να ενταχθεί η υποκατάσταση στην καθημερινή εργασιακή πρακτική, 
πρέπει να διαθέτετε σύστημα διαχείρισης χημικών ουσιών βάσει του 
οποίου η χρήση των ουσιών εξετάζεται σε διαρκή βάση, και επιδιώκεται 
η υποκατάστασή τους.

Χρήσιμες πηγές για λύσεις 
και βέλτιστες πρακτικές
• Alternativas (στα ισπανικά): http://www.istas.net/

web/index.asp?idpagina=3468

• PIUS (στα αγγλικά): http://www.dguv.de/medien/ifa/
en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_
en.pdf (στα γερμανικά) http://publikationen.dguv.
de/dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf

• Safer Choice: epa.gov/dfe

• SOLUB (στα γαλλικά): irsst.qc.ca/solub

• SUBSPORT:: http://www.subsport.eu

• Υποκατάσταση ΚΜΤ ουσιών (στα γαλλικά): 
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112

• TURI (Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης για τη 
μείωση της χρήσης τοξικών ουσιών): διάφοροι 
κλάδοι sustainableproduction.org, turi.org και 
νοσοκομεία sustainablehospitals.org

Χρήσιμες πηγές για  
μεθόδους αξιολόγησης 
εναλλακτικών επιλογών
• ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης): http://www.oecdsaatoolbox.org

• Αδειοδοτήσεις ECHA: https://echa.europa.
eu/applications-for-authorisation-previous-
consultations

• COLUMN Model (στα αγγλικά): 
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_
spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf 
(στα γερμανικά) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf

Υποκατάσταση
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Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Για την αναπαραγωγή ή χρήση των εικόνων, πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια 
των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
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