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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ιαηνκηθώλ
επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ν δπλακηθόο θαη
αληίμννο ραξαθηήξαο ησλ εξγαζηώλ απηώλ επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε αληηκεηώπηζε
ησλ ζεκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. ηελ παξνύζα
εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαηάιιειε κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηε
ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ζηα
ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο
αζθαινύο εξγαζίαο κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ηνλ έιεγρν
ηνπ αξηζκνύ ησλ επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθώλ.
1. ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ
Σα εξγαζηαθά αηπρήκαηα είλαη έλα παγθόζκην πξόβιεκα, πνπ νη ζπλέπεηέο
ηνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην
ζύλνιν ηεο δηεζλνύο θαη εγρώξηαο νηθνλνκίαο. Μειεηώληαο κε ιεπηνκέξεηα
νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απνθαιύπηεηαη όηη ηέζζεξηο από ηνπο πην
ηζρπξνύο παξαγσγηθνύο θιάδνπο ζηελ Δπξώπε (νη εμνξπθηηθέο
βηνκεραλίεο, νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, ηα μελνδνρεία θαη νη κεηαθνξέο)
εκθαλίδνπλ ζπληειεζηή εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ πνπ μεπεξλά θαηά πνιύ ην
κέζν επξσπατθό όξν. Αληίζηνηρα αλεζπρεηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα όπνπ παξά ηε κείσζε θαηά 77% ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαζηαθώλ
αηπρεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, ν αξηζκόο ησλ εξγαζηαθώλ
αηπρεκάησλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ από ην ώκα Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο γηα
ην έηνο 2005 ήηαλ 5.984, εθ ησλ νπνίσλ 111 ήηαλ ζαλαηεθόξα.
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Σαμηλνκώληαο ηηο επηθίλδπλεο πεξηπηώζεηο αλά δξαζηεξηόηεηα
δηαπηζηώλεηαη όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηνπο θιάδνπο
νξπρείσλ, ιαηνκείσλ, θαηαζθεπώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ βηνκεραληώλ, όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε ζην ζρήκα 1.
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ρήκα 1. Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε ζπρλόηεηαο αηπρεκάησλ γηα
εξγαδόκελνπο ησλ θιάδσλ
νξπρείσλ-ιαηνκείσλ, θαηαζθεπώλ θαη
κεηαπνίεζεο, αζθαιηζκέλσλ ζην ΗΚΑ. Πεγή ΗΚΑ,hppt:// www.ika.gr.
ηα πιαίζηα απηά, ε εθαξκνγή ζύγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ
κεζόδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηθηλδπλόηεηαο απνηειεί κνλόδξνκν γηα ηηο
επηρεηξήζεηο. Ζ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπαγγεικαηηθήο
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (ΔΤ&Α) ζίγνπξα απνηειεί έλα κεγάιν βήκα γηα κία
επηρείξεζε, από ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο. Παξάιιεια, επηηπγράλεηαη απμεκέλε ζπλείδεζε
επαγγεικαηηθήο επζύλεο, κείσζε ηνπ άκεζνπ αιιά θαη ηνπ έκκεζνπ
θόζηνπο ελόο επηθίλδπλνπ πεξηζηαηηθνύ, ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, κείσζε
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηειηθά κία βειηησκέλε εηθόλα ζε όξνπο
θνηλσληθήο επαηζζεζίαο.
2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΤ&Α
Ζ δηαρείξηζε ηεο ΔΤ&Α, απνηειεί κία κεζνδηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο,
αμηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ, όισλ εθείλσλ ησλ δπζκελώλ παξαγόλησλ πνπ
κπνξεί λα πξνμελήζνπλ βιάβε ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνλ εμνπιηζκό αιιά
θαη ζηηο δηεξγαζίεο ελόο νξγαληζκνύ. Με ζηόρν ηε κέγηζηε
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απνηειεζκαηηθόηεηα, ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηελ
απνδόκεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ ζε επηκέξνπο ζηάδηα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ (Κεξπηόπνπινο θ.α, 2004, Γξίβαο θ.α. 1997):
1) Αλαιπηηθό εληνπηζκό ησλ πεγώλ θηλδύλνπ
2) Πξνζδηνξηζκό όισλ όζσλ ελδέρεηαη λα εθηεζνύλ
3) Τπνινγηζκό ηεο επηθηλδπλόηεηαο
4) Καζνξηζκό θαη ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ειέγρνπ
5) Παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο
6) Αλαζεώξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
Γηα ηνλ αλαιπηηθό εληνπηζκό ησλ πεγώλ θηλδύλνπ πξαγκαηνπνηείηαη
θξηηηθή εμέηαζε αλ θαη κε πνηα κνξθή, εκθαλίδεηαη θάπνηα από ηηο ζπλήζεηο
θαηεγνξίεο θηλδύλνπ. Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη κηα ιεπηνκεξή θαη πιήξε
θαηαγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ππό εμέηαζε ρώξσλ ή
ζέζεσλ εξγαζίαο (ΔΚΑ,-ΔΛΗΝΤΑΔ, 2004, ΤΠΑΝ, 2007). Ο εληνπηζκόο
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό όισλ όζσλ εθηίζεληαη ζηνπο
θηλδύλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ -εθηόο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ- θαη
ηπρόλ ππεξγνιάβσλ, επηζθεπηώλ, λέσλ εξγαδνκέλσλ θ.α.
Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ επηδηώθεηαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο είηε κέζσ απιώλ θξηηεξίσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία
ηνπ αλαιπηή (πνηνηηθέο κέζνδνη) είηε κε ηε βνήζεηα πνιύπινθσλ ηερληθώλ
θαη αιγνξίζκσλ (πνζνηηθέο κέζνδνη) ώζηε λα ηαμηλνκεζνύλ νη θίλδπλνη θαη
λα πξνγξακκαηηζζνύλ ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα.
Χζηόζν, ε ιήςε κέηξσλ ειέγρνπ δελ αξθεί γηα λα δηαζθαιίζεη όηη ε
επηθηλδπλόηεηα βξίζθεηαη ζε ειεγρόκελα επίπεδα. Απαηηείηαη δηαξθήο
παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
Σέινο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη αλαζθόπεζε ησλ
ζεκάησλ ΔΤ&Α ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηα ιακβαλόκελα κέηξα
παξακέλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή.
3. ΤΓΔΗΑ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
3.1 Δληνπηζκόο ησλ πεγώλ ησλ θηλδύλσλ θαη εκπιεθόκελνη εξγαδόκελνη
Οη πεγέο ησλ θηλδύλσλ ζηα ιαηνκεία, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ
κεραλεκάησλ έξγνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνύ εμνπιηζκνύ, ηε ρξήζε
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εθξεθηηθώλ, ηελ έληνλε παξνπζία ζθόλεο, ην ζνξπβώδεο πεξηβάιινλ θαη
ηελ έιιεηςε εξγνλνκίαο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
Σα ηξνρνθόξα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ιαηνκεία
είλαη ηδηαίηεξα βαξηά θαη νγθώδε νρήκαηα, κε απνηέιεζκα ν ρεηξηζκόο ηνπο
λα εγθπκνλεί ζνβαξνύο θηλδύλνπο όπσο:
Αλαηξνπή ησλ νρεκάησλ, θπξίσο ιόγσ αζηάζεηαο ηνπ εδάθνπο
Αηπρήκαηα από πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα ηνπ ρεηξηζηή ηδηαίηεξα
όηαλ θηλείηαη ζε πεξηνρέο καδί κε άιια κηθξόηεξα νρήκαηα ή πεδνύο
Αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζε ειιηπή ζπληήξεζε ή ζε επεκβάζεηο
ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο
Αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηε αληηθαλνληθή ρξήζε ησλ νρεκάησλ
Αληίζηνηρνπο θηλδύλνπο εγθπκνλεί θαη ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ιαηνκεία αδξαλώλ θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο
ζξαπζηήξεο, ηα δνλνύκελα θόζθηλα θαη ηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο γηα ηε
δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ από ην έλα ζηάδην επεμεξγαζίαο ζην άιιν. Οη πην
ζπλεζηζκέλνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεραλέο απηέο, αθνξνύλ ζηα
εθηεζεηκέλα πεξηζηξεθόκελα ή θηλνύκελα κέξε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ κπνξεί
λα πξνμελήζνπλ ζνβαξόηαηνπο ηξαπκαηηζκνύο, εθόζνλ δελ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ή άιια ζπζηήκαηα αζθαιείαο.
Δμαηηίαο ηνπ δπλακηθνύ ραξαθηήξα ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη
ησλ αληίμνσλ ζπλζεθώλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, νη θίλδπλνη πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινύλ κηα από ηηο πην
ζπλεζηζκέλεο πεγέο αηπρεκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηα ελαέξηα
ειεθηξνθόξα θαιώδηα πνπ δηέξρνληαη από ηνπο ρώξνπο ησλ ιαηνκείσλ
έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξά αηπρήκαηα ελώ παξάιιεια ε ζθόλε θαη ε
έιιεηςε επηαμίαο, κεηαβάιινπλ ηνλ ειεθηξνινγηθό εμνπιηζκό ησλ
ιαηνκείσλ ζε κία ζεκαληηθή πεγή θηλδύλνπ.
Δθηόο ησλ παξαπάλσ, κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία, ε νπνία απαηηεί
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη απμεκέλα κέηξα αζθάιεηαο είλαη ε δηαρείξηζε
θαη ρξήζε ησλ εθξεθηηθώλ νπζηώλ. Σα πην ζπλεζηζκέλα αηπρήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ, νθείινληαη ζηα ειιηπή κέηξα
απνθιεηζκνύ ηνπ πξνζβαιιόκελνπ κεηώπνπ, ζηελ εθηόμεπζε ηκεκάησλ
βξάρνπ θαηά ηελ αλαηίλαμε θαη ζηελ πξόσξε εθππξζνθξόηεζε ησλ
θαςπιιίσλ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα
απνδίδνληαη ζην αλζξώπηλν ιάζνο (θαθή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ,
ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί, ππεξθόπσζε), ζηελ ειιηπή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο
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(θαθόο ζρεδηαζκόο αλαηίλαμεο, ειιηπή θύιαμε θαη πξνζηαζία ησλ
εθξεθηηθώλ θαη ησλ θαςπιιίσλ) ή ζηελ θαθή δηακόξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληα ρώξνπ (απνπζία θαηαιπκάησλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ
αλαηίλαμε).
Από ηε θύζε ηνπ, ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ησλ ιαηνκείσλ, είλαη
επηβαξεκέλν κε αησξνύκελε ζθόλε, ε νπνία πξνέξρεηαη είηε απεπζείαο από
ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ είηε έκκεζα από ην έδαθνο θαηά ηελ θίλεζε ησλ
νρεκάησλ θαη ηελ πλνή ηνπ αλέκνπ. Ζ ζθόλε απηή, πέξα από ηνπο
εμσηεξηθνύο ρώξνπο, εηζέξρεηαη θαη ζηα θηίξηα θαη ηηο θακπίλεο ειέγρνπ,
δεκηνπξγώληαο έλα επηθίλδπλν κηθξνθιίκα εξγαζίαο. Δπηπιένλ ηεο
αδξαλνύο ζθόλεο θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ πεηξσκάησλ, ππάξρεη ην
ελδερόκελν εκθάληζεο πλεπκνλνθνληνγόλνπ ζθόλεο, ε νπνία κπνξεί λα
πξνθαιέζεη αζζέλεηεο ησλ πλεπκόλσλ. Οη πιένλ επηθίλδπλεο πεξηπηώζεηο
εκθαλίδνληαη όηαλ ε ζθόλε πεξηέρεη ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο νμείδηα ηνπ
ππξηηίνπ, νπόηε θαη ππάξρεη απμεκέλνο ν θίλδπλνο πλεπκνθνλίαζεο.
Αληίζηνηρα βιαπηηθέο ζπλέπεηεο επηθέξνπλ θαη ηα αέξηα παξάγσγα ησλ
αλαηηλάμεσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζε
πεξίπησζε εηζπλνήο ( Sapko et al., 1999).
Δμαηηίαο ηεο θύζεο ησλ δηεξγαζηώλ, ζηα ιαηνκεία βξίζθεηαη
εγθαηεζηεκέλνο ηδηαίηεξα ζνξπβώδεο εμνπιηζκόο (δηαηξεηηθά κεραλήκαηα,
νρήκαηα έξγνπ, ζξαπζηήξεο, δνλνύκελα θόζθηλα) ν νπνίνο επηβαξύλεη
ζρεδόλ θαζ όιε ηε βάξδηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Πέξα ηεο πςειήο ζηάζκεο
ζνξύβνπ, ν βαξέσο ηύπνπ θαη κεγάιεο ηζρύνο εμνπιηζκόο ησλ ιαηνκείσλ,
δεκηνπξγεί πςειά επίπεδα δνλήζεσλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ
βξίζθνληαη εληόο ή θνληά ζε απηόλ. Ζ νδήγεζε θνξησηώλ, εθζθαθέσλ θαη
ε ρξήζε δηαηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ (ζθύξεο, ηξππάληα) είλαη εξγαζίεο πνπ
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ρξόληαο δηαηαξαρήο, γλσζηήο σο
ζύλδξνκν δόλεζεο ρεξηνύ-βξαρίνλα (Wolcott, 2004, ΔΛΗΝΤΑΔ, 2003).
Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πεγώλ ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ
εκπιεθνκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηα ιαηνκεία, πξνηείλεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ
δηεξγαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ελώ γηα ην δηαρσξηζκό
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 2. Έηζη,
κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε κνξθή ιίζηαο όιεο νη πεγέο θηλδύλσλ, όπσο
ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.
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Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε δηεξγαζηώλ ζε ιαηνκείν αδξαλώλ
Κσδηθόο
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Γ7

Γηεξγαζία
Γηεξγαζίεο δηάηξεζεο θαη εμόξπμεο
Γηεξγαζίεο εζσηεξηθώλ κεηαθνξώλ
Γηεξγαζίεο ζξαύζεο
Γηεξγαζίεο θνζθίληζεο θαη ηαμηλόκεζεο
Γηεξγαζίεο ζπληήξεζεο
Λνηπέο εξγαζίεο παξαγσγήο
Δξγαζίεο γξαθείνπ

Πίλαθαο 2. Σαμηλόκεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
Κσδηθόο

Πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο

Θ10
Θ11
Θ20
Θ30
Θ40
Θ50

Υεηξηζηέο δηαηξεηηθνύ νρήκαηνο
Γνκσηέο – ππξνδόηεο
Υεηξηζηέο νρεκάησλ
Υεηξηζηέο εμνπιηζκνύ ζξαύζεο
Υεηξηζηέο εμνπιηζκνύ θνζθίληζεο & ηαμηλόκεζεο
Ζιεθηξνιόγνη ζπληεξεηέο

Θ51
Θ52
Θ60
Θ70
Θ80

Μεραλνιόγνη ζπληεξεηέο
Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο
Λνηπνί εξγαδόκελνη παξαγσγήο-εξγαηνηερλίηεο
Δξγαδόκελνη γξαθείνπ
Δπηζθέπηεο, πειάηεο, ππεξγνιάβνη, ινηπά άηνκα
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Πίλαθαο 3. Πεγέο επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ (ελδεηθηηθό απόζπαζκα)
Κσδηθόο Πεξηγξαθή πεγήο θηλδύλνπ
Α1
Α5
Α6
Α8
Α9
Τ1
Τ3
Τ4

Γηεξγαζία

Δκπιεθόκελνη
εξγαδόκελνη
Κίλεζε νρεκάησλ έξγνπ
Γ2-Γ6
Θ20-Θ60
Διιηπήο ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ Γ1-Γ2-Γ3- Θ10-Θ11-Θ20Γ4-Γ6
Θ30-Θ40-Θ60
Πεξηζηξεθόκελα ή θηλνύκελα
Γ1-Γ3-Γ4- Θ10-Θ11-Θ30κέξε εμνπιηζκνύ
Γ5-Γ6
Θ40-Θ50-Θ51Θ52-Θ60
Γηαρείξηζε θαη ρξήζε
Γ1-Γ6
Θ10-Θ11-Θ60
εθξεθηηθώλ
Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Γ3-Γ4Θ30-Θ40-Θ51επέκβαζε ζε ειεθηξηθά
Γ5-Γ6
Θ52-Θ60
θπθιώκαηα
Αησξνύκελε αδξαλήο ζθόλε
Όιεο νη
Όινη νη
δηεξγαζίεο εξγαδόκελνη
Κξαδαζκνί θαηά ηε ρξήζε
Γ1-Γ2Θ10-Θ20-Θ30νρεκάησλ ή εμνπιηζκνύ
Γ3-Γ4
Θ40
Θόξπβνο θαηά ηε ρξήζε
Γ1-Γ2-Γ3- Όινη νη
νρεκάησλ ή εμνπιηζκνύ
Γ4-Γ5-Γ6 εξγαδόκελνη
εθηόο Θ70

4. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ
4.1 Δθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο
Με βάζε ην Π.Γ. 159/99 (άξζξν 2, παξάγξαθν 6), ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
επηθηλδπλόηεηαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ν βαζκόο ζνβαξόηεηαο ηνπ
θηλδύλνπ, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδύλνπ, θαη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θίλδπλν. Έηζη ε επηθηλδπλόηεηα ελόο ζπκβάληνο
κπνξεί λα εθθξαζηεί από ηελ απιή καζεκαηηθή ζρέζε:
R

P H F

(1)

όπνπ R= δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο (ζε θιίκαθα από 1 έσο 1000), P= δείθηεο
πηζαλόηεηαο (ζε θιίκαθα από 1 έσο 10), ν νπνίνο εθθξάδεη ην βαζκό ηεο
δπλαηόηεηαο λα ζπκβεί έλα αηύρεκα, H= δείθηεο ζνβαξόηεηαο ελόο
γεγνλόηνο (ζε θιίκαθα από 1 έσο 10), ν νπνίνο πεξηγξάθεη πόζν ζνβαξό
κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ελόο αηπρήκαηνο θαη F= δείθηεο ζπρλόηεηαο
(ζε θιίκαθα από 1 έσο 10), νπνίνο δείρλεη πόζν ζπρλά έλα άηνκν εθηίζεηαη
ζηνλ ελδερόκελν θίλδπλν. Έηζη, γηα λα ππνινγηζζεί ν δείθηεο R ελόο
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ζπγθεθξηκέλνπ θηλδύλνπ, εθηηκώληαη νη ηηκέο P, H θαη F θαη από ην
γηλόκελν ηνπο πξνθύπηεη ν ηειηθόο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο. ηε ζπλέρεηα
νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλόηεηα
ηνπο (R) ζε κε-απνδεθηνύο, αλεθηνύο ή απνδεθηνύο θαη ηειηθά
πξνγξακκαηίδνληαη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηηο κε-απνδεθηέο θαη
αλεθηέο θαηαζηάζεηο.
4.2 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο
Ζ ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ βαζίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε δηεζλώλ βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ ζε όηη αθνξά ην ζύλνιν ησλ δηεξγαζηώλ ελόο ιαηνκείνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνύ, ηε
δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ θαη ηηο εξγαζίεο κε ειεθηξηζκό θαη εθξεθηηθά.
Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα
κεραλήκαηα έξγνπ, νη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο πξνβιέπνπλ όηη εθηόο από ηελ
θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, ε δηακόξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη ε ηθαλόηεηα ησλ ρεηξηζηώλ. ε θάζε πεξίπησζε
πνπ πξνηείλεηαη κία κέζνδνο εξγαζίαο, πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί όηη
έρνπλ επηιεγεί νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ηξίπηπρν ρεηξηζηήο-όρεκαπεξηβάιινλ (NIOSH, 2002). Σν βαζηθόηεξν ινηπόλ κέηξν γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα νρήκαηα έξγνπ, είλαη ε επαξθήο θαη
ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ από εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, ώζηε λα
κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο. Ζ ζσζηή απόθξηζε
ησλ ρεηξηζηώλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ν απμεκέλνο
επαγγεικαηηζκόο ηνπο, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζνπλ ηνπο
ρώξνπο εξγαζίαο ζε πςειό επίπεδν αζθάιεηαο.
Παξά ην γεγνλόο όηη ηα κεραλήκαηα έξγνπ δελ αλαπηύζζνπλ κεγάιεο
ηαρύηεηεο θαηά ηελ θίλεζε ηνπο, ην κεγάιν βάξνο ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ
άκεζε αθηλεηνπνίεζή ηνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Γηα ην ιόγν απηό, νη
δξόκνη εληόο ησλ ιαηνκείσλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη ώζηε λα
επηηξέπνπλ ζηνλ νδεγό λα έρεη ζπλερώο ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή νξαηόηεηα
θαη λα κελ αηθληδηάδεηαη από εκπόδηα ή απόηνκεο ζηξνθέο. Σν πιάηνο ηνπ
δξόκνπ ζηηο ζηξνθέο πξέπεη λα είλαη ειαθξά κεγαιύηεξν από όηη ζηηο
επζείεο ελώ ζπζηήλεηαη ηα θνξησκέλα νρήκαηα λα θηλνύληαη ζηελ
εζσηεξηθή πιεπξά ησλ δξόκσλ, όπνπ ην νδόζηξσκα είλαη ζηαζεξό.
Δπηπιένλ επεηδή ηα νρήκαηα ππόθεηληαη ζε κεγάιεο θαηαπνλήζεηο,
ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη ζπληήξεζε ζε εηδηθό ρώξν
θαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό.
ύκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν εμνπιηζκόο εξγαζίαο
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα εξγαζίεο θαη ππό ζπλζήθεο γηα ηηο
νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλνο. Σα ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ θαη ηα όξγαλα ειέγρνπ
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θάζε εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ δηεπθξηληζηηθή ζήκαλζε ελώ απαξαίηεην
είλαη λα ππάξρνπλ θαη εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα επείγνπζαο δηαθνπήο ζηηο
επηθίλδπλεο δώλεο. Δάλ ππάξρνπλ θίλδπλνη από θηλνύκελα ή
πεξηζηξεθόκελα κέξε, απηά πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε θαηάιιεινπο
πξνθπιαθηήξεο, νη νπνίνη σζηόζν πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηηο απαξαίηεηεο
επεκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.
Οη ρώξνη εξγαζίαο απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη
ν εξγαδόκελνο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη γηα ην ιόγν απηό
νθείιεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Καη ειάρηζην νη ρώξνη πξέπεη
λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκό έθηαθηεο αλάγθεο θαη δηάζσζεο, λα έρνπλ
ζρεδηαζηεί έμνδνη δηαθπγήο, λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθό θσηηζκό θαη
αεξηζκό, ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ
αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ηα δάπεδα λα είλαη ζηαζεξά ρσξίο επηθίλδπλεο
θιίζεηο, ηα παηάξηα θαη νη εμέδξεο λα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθό θάγθειν θαη
λα έρεη πξνβιεθζεί ρώξνο πξώησλ βνεζεηώλ θαη πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο.
Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε εθξεθηηθώλ πιώλ θαη θαςπιιίσλ, πξέπεη
λα γίλεηαη ππό απζηεξά επηηεξνύκελεο ζπλζήθεο ελώ όιεο νη δηαθηλνύκελεο
εθξεθηηθέο ύιεο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα ζρεηηθά Έληππα
Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Πξντόληνο (Material Safety Data Sheet)
(Παπαδηνλπζίνπ, 2001). Καηά ηε δηαρείξηζε εθξεθηηθώλ πξέπεη λα
απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα, ελώ επηπιένλ όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα
εξγαιεία πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αληηζπηλζεξηζηηθό πιηθό. Ζ
ρξήζε ησλ εθξεθηηθώλ, πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από αδεηνδνηεκέλα άηνκα
ελώ πξηλ από θάζε αλαηίλαμε ν Τπεύζπλνο Μεραληθόο πξέπεη λα
θαηαζηξώλεη έλα ρέδην Δθξήμεσλ θαη εθηίκεζεο θηλδύλσλ (Bajpayee et
al., 2000). Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν απνθιεηζκόο ηεο πεξηνρήο γύξσ από
ηελ αλαηίλαμε θαη ε πξνεηδνπνίεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ ώξα ηελ
ππξνδόηεζεο. Γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο πιηθώλ (flyrock), απαηηείηαη ε
δηακόξθσζε πξνζηαηεπηηθώλ ζηεγάζηξσλ ελώ κπνξνύλ παξάιιεια λα
ηνπνζεηεζνύλ θαη πξνζηαηεπηηθά δίθηπα πάλσ από ηελ πεξηνρή ηνπ
κεηώπνπ (Bajpayee et al., 2003).
Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ειεθηξηθό ξεύκα
είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη απζηεξά κέηξα αζθαιείαο. Σπρόλ
επεκβάζεηο ζε εμνπιηζκό ππό ηάζε πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ άδεηα εξγαζίαο ειεθηξνιόγνπ
εγθαηαζηάηε-ζπληεξεηή θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο. Δμαηηίαο ησλ επηβαξπκέλσλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ησλ ιαηνκείσλ, ν ειεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο πξέπεη λα
ζπληεξείηαη ζπζηεκαηηθά ρσξίο παξαιήςεηο. Ζ ζθόλε πνπ αησξείηαη ζηνλ
αέξα, απνηειεί ηδηαίηεξα επηβαξπληηθό παξάγνληα γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο
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εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα επηβιέπνληαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα από εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιόγν. Δπηπιένλ
θάζε εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη ζσζηά γεησκέλνο ώζηε λα απνθεύγνληαη
αηπρήκαηα από ειεθηξνπιεμία. Σπρόλ ελαέξηα θαιώδηα πνπ δηέξρνληαη
πάλσ από ηηο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη άκεζα.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πξέπεη ε πεξηνρή θάησ από ηνπο αγσγνύο λα
ζεκαίλεηαη θαηάιιεια, ελώ ε πνξεία ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα εθηξέπεηαη
πξνο άιιεο θαηεπζύλζεηο κε ηερλεηά εκπόδηα ζην έδαθνο.
4.3 Γηνξζσηηθά κέηξα
Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, απαηηείηαη ε ζηνρεπκέλε κείσζε
ηεο επηθηλδπλόηεηαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο θαζνξηζκέλσλ δηνξζσηηθώλ
κέηξσλ. ηελ παξνύζα κειέηε νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη ηεξαξρνύληαη
θαηά θζίλνπζα επηθηλδπλόηεηα θαη γηα θάζε έλα εμ απηώλ πξνηείλνληαη ηα
απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα ζύκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία. ηνλ
Πίλαθα 4, παξνπζηάδεηαη ηκήκα από ηελ εθηίκεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ζε ιαηνκείν αδξαλώλ πιηθώλ, όπνπ εκθαλίδνληαη θαη νη
πξνηεηλόκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο.
Πίλαθαο 4. Πίλαθαο επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ (ελδεηθηηθό απόζπαζκα)
Δπαγγεικαηηθόο
θίλδπλνο
Κίλδπλνο βιάβεο ηεο
πγείαο από ηελ εηζπλνή
ηλνγόλνπ ζθόλεο

Ρ

Ζ

F R

Πξνηεηλόκελεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο
432 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
ζηεγαλνπνίεζε ζε θακπίλεο
ρεηξηζκνύ, δηαβξνρή,
ηαηξηθέο εμεηάζεηο
336 Ζρνκόλσζε, ρξήζε κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
ηαηξηθέο εμεηάζεηο

6

9

8

Κίλδπλνο βιάβεο ηεο
πγείαο ησλ ρεηξηζηώλ
νρεκάησλ από ηνλ
πςειό ζόξπβν ηνπ
εμνπιηζκνύ
Κίλδπλνο αηπρήκαηνο ζε
πεξηζηξεθόκελα ή
θηλνύκελα κέξε ησλ
κεηαθνξηθώλ ηαηληώλ
Κίλδπλνο αηπρήκαηνο
θαηά ηελ αλαηίλαμε
εμαηηίαο ειιηπνύο
αζθάιηζεο ηεο πεξηνρήο
Κίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά

6

7

8

5

9

6

5

10

5

4

10

6

270 Σνπνζέηεζε
πξνζηαηεπηηθώλ
θαιπκκάησλ θαη
πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο
250 Δθθέλσζε θαη ζήκαλζε ηεο
πεξηνρήο, ρξήζε
πξνεηδνπνηεηηθήο ζεηξήλαο
240 Δπέκβαζε από
εμεηδηθεπκέλα άηνκα, ρξήζε
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ηελ επέκβαζε ζε
ειεθηξηθνύο πίλαθεο
Κίλδπλνο αηπρήκαηνο
4
από πηώζε ζηα παηάξηα
ηνπ εμνπιηζκνύ
ζξαύζεο
Κίλδπλνο βιάβεο ηεο
4
πγείαο από ηελ εηζπλνή
λέθνπο αεξίσλ θαηά ηελ
αλαηίλαμε

9

6

9

5

πηζηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνύ,
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
216 Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο,
ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ,
αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε
180 Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο ησλ
αλαπλεπζηηθώλ νδώλ

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο θαη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί,
απαξαίηεηε είλαη ε δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθώλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ
από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ιαηνκείσλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα
πξνγξακκαηίδνληαη πεξηνδηθέο κεηξήζεηο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ (ζνξύβνπ,
ζπγθέληξσζεο ζθόλεο) θαζώο θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ. Αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα είλαη απαξαίηεην λα αλαζθνπείηαη ηόζν ε εθηίκεζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο όζν θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ
πινπνηεζεί θαη λα δηεμάγεηαη λέα ζηνρνζέηεζε. ε θάζε πεξίπησζε
θεληξηθόο άμνλαο νθείιεη λα είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε ηεο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ ιαηνκείσλ.
6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Όπσο πξνθύπηεη, ην πξόβιεκα δηαρείξηζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζηα ιαηνκεία αδξαλώλ είλαη ηδηαίηεξα πνιύπινθν θαη γηα ην
ιόγν απηό απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ, ηα
νπνία ζα επηηξέπνπλ ηε ζπλνιηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Βαζηθόο
άμνλαο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο, είλαη ν αλαιπηηθόο εληνπηζκόο, ε
εθηίκεζε ησλ πεγώλ ησλ θηλδύλσλ θαη ε δηαξθήο παξαθνινύζεζε ηεο
επίδνζεο.
Οη θπξηόηεξεο πεγέο θηλδύλσλ ζηηο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζηαζεξνύ εμνπιηζκνύ, ηελ παξνπζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηε δηαρείξηζε
εθξεθηηθώλ, ηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζθόλεο αιιά θαη ηελ πςειή ζηάζκε
ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ. Χζηόζν, παξά ην
γεγνλόο όηη νη θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ζεκαληηθνί, ππάξρνπλ
πξαθηηθά εθαξκόζηκεο πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
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Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη πξνζηαηεπηηθώλ,
ε θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
θαίλεηαη λα απνηεινύλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
Με ηνλ ηξόπν απηό, ην πνιππαξακεηξηθό πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, κνληεινπνηείηαη κε δηαθξηηό ηξόπν θαη ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη επαγγεικαηηθνί
θίλδπλνη εληνπίδνληαη κεζνδηθά, αμηνινγνύληαη αληηθεηκεληθά, ηεξαξρνύληαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο θαη ηειηθά πεξηνξίδνληαη ζύκθσλα
κε ηηο πξαθηηθέο ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην
δήηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε
πξνηεξαηόηεηα θαη λα απαζρνιεί ηόζν ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα όζν θαη
ηηο επηρεηξήζεηο, πξναζπίδνληαο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ εξγαδόκελνπ
γηα αζθαιή εξγαζία.
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