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Περίληψη 

 Οργανικοί διαλύτες χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση στη διαδικασία παραγωγής σε πολλές 

µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του κλάδου µετάλλου. Η έκθεση των 

εργαζοµένων σε παράγοντες εξαρτάται από τη φύση των χηµικών παραγόντων, τη διάρκεια της 

έκθεσης, την ποσότητα των χρησιµοποιούµενων χηµικών παραγόντων και τις εν γένει  συνθήκες 

εργασίας. Η εφαρµογή των σχετικών µεθόδων εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου και ο 

σχεδιασµός των συνεπαγόµενων κατάλληλων µέτρων προστασίας εµπίπτει στα καθήκοντα του 

εργοδότη. Εν τούτοις, στην Ελλάδα λίγα στοιχεία υπάρχουν αναφορικά µε το κατά πόσο οι 

εργοδότες και οι εργαζόµενοι κατανοούν αυτές τις   απαιτήσεις  καθώς και σχετικά µε τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν στην επίτευξη της συµµόρφωσης τους.  

    Ακόµη λιγότερα  στοιχεία υπάρχουν, για το εάν έχει γίνει αντιληπτό  ως πρόβληµα,  το θέµα της  

διαχείρισης της επικινδυνότητας των οργανικών διαλυτών γενικά, και του τολουολίου ειδικότερα,  

και για το ποιος είναι ο ρόλος των ορίων επαγγελµατικής έκθεσης στον καθορισµό των µέτρων 

ελέγχου που χρησιµοποιούνται στον εργασιακό χώρο στον κλάδο.        

    Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να βρει απαντήσεις σε σχέση µε τα θέµατα  που ετέθησαν 

παραπάνω, σε ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο καθορισµένων επιλογών, έτσι ώστε ο διττός ρόλος των 

επιθεωρητών εργασίας (συµβουλευτικός και ελεγκτικός) να γίνει πιο αποτελεσµατικός.  

    Ο  πληθυσµός που ερευνήθηκε στο Ν. Μαγνησίας, αφορούσε σε ολόκληρο τον κλάδο µετάλλου, 

που συνίσταται σε 459 επιχειρήσεις. 

 

Υλικό και µέθοδος 

 

Τον πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν οι 459 επιχειρήσεις που ανήκουν στο αρχείο της 

Οµοσπονδίας Μετάλλου του Ν.Μαγνησίας. Αρχικός σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν 

τόσο ο βαθµός συµµόρφωσης στις θεσµικές υποχρεώσεις του Π∆ 17/96 όσο και τα προβλήµατα 

που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις του κλάδου από τις απαιτήσεις, που θέτει η γενική νοµοθεσία για 

την προστασία της υγείας των εργαζοµένων από έκθεση σε χηµικούς παράγοντες (Π∆ 14/3/1934,  
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Ν 1568/1985, Π∆ 307/1986, ΚΥΑ 1197/89, 157/1992, 77/1993, 396/1994, ΑΠ 378/94, Π∆ 90/99)1 

και ειδικότερα από έκθεση σε οργανικούς διαλύτες κάθε είδους, που φέρονταν ότι 

χρησιµοποιούνταν σε καθηµερινή βάση στη διαδικασία παραγωγής σε πολλές µικρές και µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του κλάδου µετάλλου2. Η προκαταρτική τηλεφωνική  έρευνα έδωσε 

απαντήσεις από 298 ή 64,9% επιχειρήσεις και απεκάλυψε ότι οι 70 ή 23% από αυτές 

χρησιµοποιούν οργανικούς διαλύτες κάθε είδους. Οι διαλύτες αυτοί κατατάχτηκαν  στις  τρεις 

οµάδες (Α,Β,C)3  της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας ∆ιαλυτών (European Solvents Industry) µε 58 

επιχειρήσεις από τις 70 να χρησιµοποιούν διαλύτες της Β οµάδας και ειδικότερα  οι 36 να 

χρησιµοποιούν τολουόλιο η µείγµατα που περιέχουν τολουόλιο. 

Ο σχετικά ευπρόσιτος πληθυσµός των 70 επιχειρήσεων από τις οποίες το 27% είναι προσωπικές, το 

43% απασχολεί µέχρι 5 εργαζόµενους και το 11%πάνω από 50 εργαζόµενους προσανατόλισε την 

έρευνα και την εστίασε στον πληθυσµό των 70 αυτών επιχειρήσεων.  

Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε ήταν το γραπτό ερωτηµατολόγιο (λίστα ερωτήσεων) κλειστής 

επιλογής. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε:  

α)γενικά στοιχεία του ερωτώµενου εργοδότη (έτη ενασχόλησης µε το αντικείµενο, βαθµός 

ενηµέρωσής του σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο) β) το επίπεδο  αντίληψης της επικινδυνότητας4 

γενικά των κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία του χώρου εργασίας του και γ) 

ειδικότερα, την αντίληψη των κινδύνων που ενέχονται στη χρήση χηµικών ουσιών, µε έµφαση στη 

χρήση τολουολίου και των µιγµάτων του. Στο β µέρος, περιέχονται ερωτήσεις σχετικές µε την 

πεποίθηση των εργοδοτών ως προς την ύπαρξη ή µη συγκεκριµένων βλαπτικών παραγόντων στον 

εργασιακό τους χώρο, την εκτίµηση της έκτασης του κινδύνου που προέρχεται από τους 

παράγοντες αυτούς, τα ληφθέντα τεχνικά µέτρα (ατοµικά και συλλογικά) για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση των παραπάνω κινδύνων (εκπαίδευση-ενηµέρωση εργαζοµένων, απαγωγή βλαπτικών 

παραγόντων, πυρασφάλεια, χώρος πρώτων βοηθειών, κιτίο πρώτων βοηθειών, σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης, εκπαιδευµένο άτοµο για παροχή πρώτων βοηθειών). Στο γ µέρος περιελήφθησαν 

ερωτήσεις σχετικές µε τις συγκεκριµένες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας όπου 

χρησιµοποιούνται διαλύτες, την επίγνωση της ακριβούς σύστασης των διαλυτών αυτών, την 

εννοιολόγηση των φύλλων δεδοµένων ασφαλείας (MSDS), διάγραµµα του ποσοστού των 

εργοδοτών που έχουν προµηθευτεί τα MSDS και κατά πόσο αυτοί τα συµβουλεύονται, τον τρόπο 

αποθήκευσης των διαλυτών, την ύπαρξη σήµανσης για την αναγνώριση των επικίνδυνων ουσιών 

στον εργασιακό χώρο, τα ενδεχόµενα συµπτώµατα των εργαζοµένων από την έκθεσή τους στους 

χηµικούς παράγοντες, τη χορήγηση και χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, ειδικών για την 

προστασία από τους χηµικούς κινδύνους.  
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Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα της α’ ενότητας του ερωτηµατολογίου κατέδειξαν µια πολύχρονη εµπειρία των 

εργοδοτών στο κλάδο του µετάλλου που ξεκινάει πριν την λειτουργία των δικών τους 

επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα το 93% των εργοδοτών δήλωσαν προϋπηρεσία στο χώρο πάνω από 10 

έτη. Αναφορικά µε την γνώση της νοµοθεσίας περί ΥΑΕ, ένα σηµαντικό ποσοστό 66% δήλωσε 

πως αυτή είναι ελάχιστη, ενώ µόλις ένα 4% δήλωσε αρίστη γνώση. Η πλειοψηφία αυτών (ποσοστό 

87%) θεωρεί πως ευθύνη για την ενηµέρωσή τους στο θέµα της πρόληψης του επαγγελµατικού 

κινδύνου, έχει το ΣΕΠΕ. 84% θεωρούν την έντυπη ενηµέρωση ως πιο δηµοφιλή λόγω αδυναµίας 

διάθεσης χρόνου σε ηµερίδες, σεµινάρια κλπ.  

Τα αποτελέσµατα της β’ ενότητας του ερωτηµατολογίου αναδεικνύουν την διαφορετική αντίληψη 

που έχουν οι εργοδότες για τους επαγγελµατικούς κινδύνους στις επιχειρήσεις τους5. Σε ποσοστά 

που κυµαίνονται από 65% έως 94%, οι επιχειρηµατίες δεν αποδέχονται την ύπαρξη οσµών, 

κραδασµών,  σκόνης, θορύβου, τοξικών ουσιών καθώς και προβληµάτων ελλιπούς φωτισµού στους 

εργασιακούς τους χώρους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη που επικρατεί για τον 

βαθµό επικινδυνότητας του κινδύνου που προέρχεται από µηχανικά αίτια, θόρυβο, πυρκαϊά, σκόνη 

και ο οποίος σε ποσοστά που κυµαίνονται από 72-85% εκτιµάται ως ασήµαντος ή µικρός. 

Τα αποτελέσµατα της γ’ ενότητας του ερωτηµατολογίου συνοψίζονται στα παρακάτω:  

Η διαδικασία στην οποία κυρίως χρησιµοποιούνται διαλύτες είναι η βαφή (ποσοστό 89%). Ο 

αριθµός των εκτιθεµένων ατόµων στο 92% των επιχειρήσεων κυµαίνεται από 1 έως 5, και η 

διάρκεια έκθεσης είναι έως 1 ώρα στο 90% των επιχειρήσεων (∆ιαγράµµατα 1,2)  
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∆ιάγραµµα 2 

 

Ο κίνδυνος που προέρχεται από την χρήση-διαχείριση των χηµικών εκτιµάται από το 95% των 

ερωτηθέντων ως ασήµαντος ή µικρός. (∆ιάγραµµα 3). 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

79%

16%
3% 1%1%

ασήµαντος
µικρός
µέτριος
µεγάλος
πολύ υψηλός

 
∆ιάγραµµα 3 

 

Μόνο το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε την ύπαρξη ανεξάρτητου χώρου βαφείου. Αναφορικά µε 

την ύπαρξη εξαερισµού εντός του χώρου των παραπάνω βαφείων, επικρατεί σε ποσοστό 27% ο 

γενικός εξαερισµός, ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που δεν διαθέτουν κανενός τύπου 

εξαερισµό (20%). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό 86% των ερωτηθέντων που δηλώνει πως γνωρίζει τα 

ειδικά µέτρα προστασίας από τα χηµικά που πρέπει να εφαρµόζονται και µάλιστα το 96% αυτών 

θεωρεί επαρκή τα µέτρα που αυτή τη στιγµή εφαρµόζουν στις επιχειρήσεις τους (∆ιαγράµµατα 

4,5). 
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∆ιάγραµµα 5 

 

Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι µόλις 17% των ερωτηθέντων θεωρεί τους 

διαλύτες τοξικούς και µε το γεγονός ότι το 53% αυτών που δήλωσαν ότι πραγµατοποιούν βαφή, 

δίνουν απλές µάσκες κόνεως στους εργαζοµένους τους, κάτι που είναι αναµενόµενο, αφού το 40% 

των ερωτηθέντων δήλωσαν πως επιλέγουν τα ΜΑΠ µε κριτήριο το κόστος. Στο ερώτηµα αν 

γνωρίζουν την σύσταση των χηµικών που χρησιµοποιούν, οι εργοδότες απάντησαν αρνητικά σε 

ποσοστό 56%.  Σχετικά µε τα φύλλα δεδοµένων ασφαλείας6, το 89% των ερωτηθέντων πιστεύει 

πως οι προµηθευτές έχουν την υποχρέωση να τους τα παρέχουν και µάλιστα στην ελληνική 

γλώσσα, όµως µόλις το 17% των εργοδοτών τα έχουν στη διάθεσή τους στα ελληνικά, ένα 7% στα 

αγγλικά και οι υπόλοιποι δεν τα διαθέτουν (∆ιάγραµµα 6). 
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∆ιάγραµµα 6 

 

Επίσης το 81% των εργοδοτών δεν γνωρίζουν την έννοια του όρου «επαγγελµατικά όρια έκθεσης 

σε χηµικές ουσίες» (Occupational Exposure Limits) ενώ µε επιφύλαξη πρέπει να αντιµετωπιστεί 

και ένα ποσοστό αυτών που δήλωσαν πως γνωρίζουν την παραπάνω έννοια, ως προς το αν 

διαθέτουν τελικά σαφή αντίληψη του όρου. Το πολύ υψηλό ποσοστό του 97% των εργοδοτών δεν 

έχουν προβεί σε µετρήσεις συγκέντρωσης χηµικών παραγόντων στον αέρα του εργασιακού 

περιβάλλοντος κάτι που άλλωστε προβλέπεται σαφώς στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο 

(∆ιαγράµµατα 7, 8) 
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∆ιάγραµµα 8

 

Σχετικά µε την υποχρέωση εκπόνησης γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου (risk 

assessment)  που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, το 73% των ερωτηθέντων δεν έχουν στη διάθεσή 

τους µια τέτοια εκτίµηση. Αναφορικά µε τη σήµανση χώρων εργασίας ειδικά για ύπαρξη χηµικών 

ουσιών το 81% δεν διαθέτει τέτοια. Η αναγνώριση των χηµικών ουσιών στους χώρους εργασίας 

γίνεται κυρίως (ποσοστό 97%) από τις ετικέτες της συσκευασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και ο τρόπος αποθήκευσης των χρησιµοποιούµενων χηµικών καθώς αυτή, σε ποσοστό 

67% γίνεται οπουδήποτε µέσα στην παραγωγή  ενώ στους υπολοίπους η αποθήκευση γίνεται σε 

ιδιαίτερο χώρο αποθήκης .Η πλειονότητα των εργοδοτών (96-100%) µας δήλωσε ότι ουδέποτε 

αναφέρθηκε από τους εργαζοµένους τους κάποιο από τα συνήθως παρουσιαζόµενα συµπτώµατα 

από τη χρήση διαλυτών (πονοκέφαλος, ναυτία, ζαλάδα, ευφορία, δερµατίτιδα).  

 

Από το συνολικό δείγµα των 70 επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι οι 33 χρησιµοποιούν διαλυτικό 

νίτρου αλλά το 67% αυτών δεν γνωρίζουν ότι κύριο συστατικό του διαλυτικού νίτρο αποτελεί το 

τολουόλιο. Το 85% αυτών δεν έχουν στη διάθεσή τους MSDS και καµία δεν έχει προβεί σε 

µετρήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης στο αρχικό δείγµα των 70 επιχειρήσεων βρέθηκαν 3 

που χρησιµοποιούν αµιγές τολουόλιο αλλά µόνο η µία είχε προβεί σε µετρήσεις εργασιακού 

περιβάλλοντος κι αυτό κατόπιν απαίτησης της Επιθεώρησης Εργασίας.    

  

 

Πρόσθετη στατιστική ανάλυση 
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Αναζητήθηκε η  επιρροή του µεγέθους της επιχείρησης, της εµπειρίας και της γνώσης του εργοδότη 

στην εφαρµογή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  

Ορίστηκε για τις επιχειρήσεις ένας δείκτης ποιότητας Q ίσος µε το γινόµενο τεσσάρων επιµέρους 

συντελεστών Q=q1*q2*q3*q4 οι οποίοι σχετίζονται µε την απασχόληση τεχνικού ασφαλείας, µε την 

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, την ύπαρξη MSDS, και την ύπαρξη ειδικού αποθηκευτικού 

χώρου για τα χηµικά και παίρνουν την τιµή 2 σε θετική απάντηση και 1 σε αρνητική. Επιπλέον ο q4 

µπορεί να πάρει και την τιµή 3 αν ο αποθηκευτικός χώρος διαθέτει σήµανση, εξαερισµό και 

ακουστική επικοινωνία. Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα SPSS και το τ-τεστ σύγκρισης των µέσων 

όρων, εξήχθησαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Ο δείκτης Q αυξάνεται ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης παρατηρώντας στατιστικά σηµαντική διαφορά στις τιµές αυτού στα διαστήµατα 0-10, 

10-50 και >50 εργαζοµένους. Επίσης ο δείκτης αυξάνεται ανάλογα µε την εµπειρία του εργοδότη, 

παρατηρώντας διαφορά στις τιµές αυτού στα διαστήµατα 0-20 και >20 ετών προϋπηρεσίας στον 

τοµέα µετάλλου. Τέλος ο δείκτης αυξάνεται ανάλογα µε τον βαθµό γνώσης της νοµοθεσίας 

υγιεινής και ασφάλειας από τους εργοδότες, εντοπίζοντας στατιστική διαφορά του δείκτη ανάµεσα 

στις οµάδες ελάχιστης, µέτριας γνώσης και στις οµάδες ελάχιστης, Αρκετής/Αρίστης γνώσης.  

 

Συζήτηση αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων 

 

Η επίτευξη της ασφαλούς διαχείρισης των οργανικών διαλυτών στον κλάδο µετάλλου, 

λαµβανοµένων υπόψη των ευρηµάτων, καθιστά απαραίτητη για την περαιτέρω ενδελεχή µελέτη 

του κλάδου τη θεώρηση των επιχειρήσεων του κλάδου ως «συντεχνιακών µικροκόσµων»7 µε 

ιδιαίτερο habitus και διαµορφωµένες  ιστορικά νοοτροπίες και ευάλωτες δοµές όπου ο εργοδότης 

ως «άνθρωπος-ορχήστρα» είναι ο φορέας µιας υποκειµενικής αντίληψης περί του κινδύνου 

έκθεσης στα χρησιµοποιούµενα  χηµικά που έχει κτιστεί εµπειρικά µε την πάροδο του χρόνου. 

Αυτή  µπορεί να τροποποιηθεί  µε τη συντονισµένη αφ’ ενός ενηµερωτική δράση φορέων, όπως το 

ΣΕΠΕ, το Επιµελητήριο, η Οµοσπονδία Μετάλλου, το ΕΛΙΝΥΑΕ που εµπιστεύονται οι εργοδότες 

και αφ’ετέρου µε την ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ και του Γενικού Χηµείου του Κράτους για 

επιβολή των αρχών πρόληψης της γραπτής εκτίµησης του κινδύνου και της ανάγκης λειτουργίας 

των θεσµών του ΤΑ και ΓΕ. ∆ιαφάνηκε ότι το επίπεδο γνώσης της Νοµοθεσίας είναι ευθέως 

ανάλογο µε τον δείκτη ποιότητας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα το Γενικό Χηµείο του Κράτους 

που έχει ορισθεί σαν η Ελληνική αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο συµµόρφωσης προς τη σχετική µε 

τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα ουσίες, µπορεί να βοηθήσει και σε συντονισµό µε το 
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ΣΕΠΕ τον έλεγχο των formulators, προµηθευτών, εισαγωγέων και εµπόρων ώστε  να συνοδεύουν 

κάθε παράδοση χηµικών ουσιών µε τα απαραίτητα φύλλα δεδοµένων ασφαλείας υλικών και 

µάλιστα σε απλή ελληνική γλώσσα. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι εργοδότες εµπιστεύονται λόγω µιας 

πολύχρονης σχέσης τους προµηθευτές τους για ό,τι τους προµηθεύουν. Μεγάλη ενίσχυση 

χρειάζεται το θέµα της έντυπης ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα ασφαλούς χρήσης και επιλογής των 

κατάλληλων ΜΑΠ.  
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