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Εισαγωγή - σκοπός 
 
Η παρούσα κλαδική µελέτη  «εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου σε έργα 
οδοποιίας» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) την περίοδο Απριλίου 2003 – Ιουνίου 2004 στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). 
Η επιστηµονική οµάδα απαρτίστηκε από τους: Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφο 
Μηχανικό - Εργονόµο, που ήταν και η συντονίστρια της µελέτης, Α. Μ. Πάτρα, 
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, Λορέντζο Ραντίν, Χηµικό, Κωνσταντίνα Καµπόση, Ειδικό 
Ιατρό Εργασίας, Κωνσταντίνα Ζορµπά, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Σπύρο ∆οντά, ∆ρ. 
Χηµικό, Κωνσταντίνα Λώµη, Φυσικοθεραπεύτρια – Εργονόµο, Ξενοφώντα Κοµηνό, 
Χηµικό (Msc), Σπύρο  Πέτσα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Msc), Ειρήνη Μουρελάτου, 
Τεχνολόγο Τροφίµων, Στέφανο Κροµµύδα, Τεχνολόγο Χηµικό Μηχανικό 
Πετρελαίου και Σοφία Κωνσταντοπούλου, Τεχνολόγο Περιβάλλοντος.  
 
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε από τη ∆ήµητρα Πινότση, 
Μαθηµατικό Στατιστικολόγο (Msc) και τη βοηθό της στο τµήµα στατιστικής 
ανάλυσης, Ίρµα Ριζάκου.  



Για την ανάλυση των στοιχείων των εργατικών ατυχηµάτων του ΙΚΑ συνεργάστηκαν 
οι Χριστόφορος Σκιαδάς, και Μαρουδιά Παππά από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών 
Μελετών και Στατιστικής.  
  
Σκοπός 
 
Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίµηση των βλαπτικών παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος στα τεχνικά έργα σε εργασίες κατασκευής οδοποιίας.   
 
Γενικό µέρος – Εισαγωγή στον κλάδο 
 
Αρχικά συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν εισαγωγικά στοιχεία για τον κλάδο 
των κατασκευών µε πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των τεχνικών εταιρειών 
ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων καθώς και στοιχεία για τα µεγάλα έργα 
υποδοµής στην Ελλάδα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης 
τους. Κατόπιν περιγράφηκαν οι βασικές κατασκευαστικές τεχνικές για κατασκευή 
γεφυρών, οδοποιίας και σηράγγων καθώς και τα βασικά µηχανήµατα έργου που 
υπάρχουν.  
 
 
Θεωρητικό µέρος – ∆υνητικοί κίνδυνοι για την ΥΑΕ – Μέτρα πρόληψης 
 
Για την ανάπτυξη ενός µοντέλου για την εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων 
έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση των δυνητικών κινδύνων για την ΥΑΕ στον κλάδο. 
Συγκεκριµένα περιγράφηκαν κίνδυνοι για την ασφάλεια, όπως κίνδυνοι από 
µηχανήµατα και οχήµατα, κίνδυνοι από το εργασιακό περιβάλλον, κίνδυνοι από 
πτώσεις, κίνδυνοι καταπλάκωσης, κίνδυνοι πληµµύρας ή εισροής υδάτων και 
κίνδυνοι πυρκαγιάς, έκρηξης και ηλεκτροπληξίας.  
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εκτενώς κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες όπως 
κίνδυνοι από θόρυβο, δονήσεις άνω άκρων και ολοκλήρου του σώµατος, κίνδυνοι 
από ελλιπή φωτισµό, ανεπαρκή αερισµό, κλπ. Όπου ήταν δυνατό παρουσιάστηκαν 
ενδεικτικά τιµές εκποµπής που έχουν µετρηθεί ανά µηχανή βάσει βιβλιογραφικών 
στοιχείων από ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού.  
Όσον αφορά τους χηµικούς παράγοντες περιγράφονται οι κίνδυνοι από την άσφαλτο, 
πυρίτιο, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µονωτικά υλικά κάλυψης των σηράγγων, κ.α. 
Τέλος παρουσιάζονται οι εργονοµικοί παράγοντες σε τεχνικά έργα που αφορούν σε 
κινδύνους για την ανάπτυξη µυοσκελετικών παθήσεων σε οµάδες εργαζοµένων που 
είτε εκτελούν επαναλαµβανόµενες και επίπονες εργασίες όπως οι εργασίες 
τοποθέτησης σιδηρού οπλισµού και σκυροδέτησης, είτε εκτίθενται σε δονήσεις όπως 
οι χειριστές χωµατουργικών µηχανηµάτων.  
Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες κινδύνων αναφέρονται και τα βασικά µέτρα 
πρόληψης τους καθώς και η σχετική νοµοθεσία. Είναι προφανές ότι η αναφορά στα 
µέτρα είναι ενδεικτική και προσφέρει µια πρώτη πληροφοριακή βάση στους 
αναγνώστες.  
∆εδοµένου ότι τα τεχνικά έργα έχουν κινδύνους που διαφοροποιούνται ανά 
κατασκευαστική φάση αλλά και συνυπάρχουν ταυτόχρονα, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει 
και µία παρουσίαση των κινδύνων ανά κατασκευαστική φάση για τις τρεις 
βασικές κατηγορίες έργων που εξετάστηκαν, κατασκευή βασικών έργων 
οδοποιίας, σηράγγων και γεφυρών.  



Μελέτη πεδίου  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µελέτη πεδίου πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλα έργα οδοποιίας 
συµπεριλαµβανοµένων σηράγγων και γεφυρών στην Αθήνα και ηπειρωτική Ελλάδα. 
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 11 εργοτάξια µε συνολικό αριθµό 760 
εργαζοµένων. Η γενική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η µεθοδολογία 
εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε1.  
∆ιανεµήθηκαν αρχικά ερωτηµατολόγια υποκειµενικής εκτίµησης επαγγελµατικών 
κινδύνων σε 121 εργαζόµενους, έγιναν αυτοψίες ασφάλειας καθώς και 
προσδιορισµός βλαπτικών παραγόντων. Επίσης διενεργήθηκαν ακοοµετρίες σε 
δείγµα 122 εργαζοµένων.  
Στα εργοτάξια των τεχνικών έργων διενεργήθηκαν µετρήσεις σκόνης, θορύβου, 
δονήσεων, µικροκλίµατος και φωτισµού. Επίσης έγινε προσδιορισµός 
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗs) στον αέρα από ατµούς ασφάλτου.  
 
∆ιερευνήθηκε αρχικά αν οι τιµές που λαµβάνονται από τις δειγµατοληψίες 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές τιµές. Έγιναν στατιστικοί έλεγχοι προκειµένου για να 
διαπιστωθεί αν η έκθεση σε σκόνη ή θόρυβο είναι διαφορετική ανάλογα µε την 
ειδικότητα του κάθε εργαζόµενου. Για να γίνει ο παραπάνω έλεγχος οι ειδικότητες 
οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε τις διαδικασίες που περιλαµβάνουν οι εργασίες. Οι 
οµάδες αφορούσαν σε χωµατουργικές εργασίες, σε διατρητικές εργασίες, σε εργασίες 
σκυροδέτησης και σε οδοστρωσία. Στις χωµατουργικές εργασίες εντάσσονται οι 
εργαζόµενοι που ειδικεύονται στο χειρισµό σφυριού, τσάπας, φορτωτή, σπαστήρα και 
στην οδήγηση φορτηγών. Στις διατρητικές εργασίες περιλαµβάνονται εργαζόµενοι 
που χειρίζονται Jumbo, Forpoling, Vagodril, καθώς επίσης και οι γοµωτές. Στις 
εργασίες της σκυροδέτησης έχουν οµαδοποιηθεί οι εργαζόµενοι στις πρέσες, σε 
δονητές, στο Gunite αλλά και σε άλλες σχετικές εργασίες σκυροδέτησης. Τέλος, στην 
οδοστρωσία περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε την οδήγηση 
οχηµάτων οδοστρωσίας, όπως οδοστρωτήρες, σκούπες και φορτηγά κλπ.  
Για τις αυτοψίες ασφάλειας σχεδιάστηκαν ειδικές λίστες ελέγχου που αφορούσαν 
βασικές εργασίες σε έργα κατασκευής σηράγγων και γεφυρών όπως αυτές των 
χωµατουργικών, εργασίες σε ύψος, εργασίες µε χρήση εκρηκτικών, εργασίες µε 
ανυψωτικά µηχανήµατα, εργασίες σκυροδέτησης, ασφαλτόστρωσης, κ.α. Επίσης 
αναπτύχθηκαν λίστες για πιο γενικά θέµατα όπως σχέδιο και φάκελο υγείας & 
ασφάλειας, µέσα ατοµικής προστασίας, σήµανση και κυκλοφορία, κ.α. 
 
 
 

                                                          

Αποτελέσµατα 
 
Η πρώτη φάση συγκέντρωσης στοιχείων για τον εντοπισµό κινδύνων στον χώρο των 
εργοταξίων των τεχνικών έργων είναι το Ερωτηµατολόγιο Υποκειµενικής Εκτίµησης 
(ΕΥΕ). Το ΕΥΕ διανεµήθηκε σε οµάδα εργαζόµενων που εκτίθενται σε οµοειδείς 
επαγγελµατικούς κινδύνους ικανούς να προκαλέσουν βλάβη στην υγείας τους. Το 
ερωτηµατολόγιο υποκειµενικής εκτίµησης διανεµήθηκε συνολικά σε 121 
εργαζόµενους. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι φαίνεται να 

 
1 Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίµηση και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου, Σ. ∆ρίβας, Κ. 
Ζορµπά, Θ. Κουκουλάκη, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 1998. 



αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα µε το θόρυβο µιας και το 52% θεωρεί ότι ο 
θόρυβος στον εργασιακό τους χώρο είναι µεσαίας έντασης, ενώ το 18% θεωρεί ότι 
είναι υψηλής έντασης. Πρόβληµα επίσης φαίνεται να εµφανίζεται µε τις δονήσεις 
στον εργασιακό χώρο, µιας και σχεδόν το 52% των εργαζοµένων θεωρεί ότι 
υπόκειται σε µεσαίας έντασης δονήσεις ενώ το 5% σε υψηλής έντασης δονήσεις. 
Έντονα είναι και τα προβλήµατα εµφάνισης σκόνης αφού σχεδόν το 60% του 
δείγµατος υποστηρίζει ότι υπάρχει σκόνη στον εργασιακό του χώρο. ∆ιαπιστώθηκε 
επίσης ότι αρκετοί εργαζόµενοι (40%) θεωρούν ότι η θερµοκρασία το χειµώνα είναι 
χαµηλή. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων (94%) δηλώσαν ότι τους χορηγούνται µέσα 
ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), ενώ οι υπόλοιποι 6 υποστηρίζουν ότι δεν τους 
χορηγούνται τέτοιου είδους µέσα. Από αυτούς, το 93% δηλώνουν ότι τα 
χρησιµοποιούν, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους που δεν τα χρησιµοποιούν. Οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τη χρήση 
επικίνδυνων εργαλείων (44%), από ενδεχόµενη ολίσθηση (35%), από εύφλεκτα υλικά 
(21%) και από ηλεκτροπληξία (20%). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 11% των 
εργαζόµενων που ανταποκρίθηκαν στη συγκεκριµένη διερεύνηση, έχουν πέσει 
θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. Αναφορικά µε τους εργονοµικούς παράγοντες που 
υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο  το 49% των εργαζόµενων θεωρεί ότι η στάση 
εργασίας τους είναι κουραστική και το 19% ότι είναι επίπονη. Το 32% των 
εργαζόµενων του δείγµατος διακινεί χειρωνακτικά βάρη. Υψηλό (38%) είναι το 
µερίδιο των ερωτώµενων που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής στο χώρο 
εργασίας. Το 57% υποστηρίζει ότι ο ρυθµός εργασίας είναι ανεκτός, ενώ το 35% ότι 
είναι έντονος. Το 53% αντιµετωπίζει µέτρια µονοτονία στην εργασία και το 17% 
έντονη µονοτονία. Ανάλογα, το 45% αντιµετωπίζει µέτρια επαναληπτικότητα και το 
28% έντονη επαναληπτικότητα. Το 39% από τους ερωτώµενους υφίσταται µέτρια 
πίεση χρόνου, ενώ είναι αρκετά υψηλό και το ποσοστό των εργαζοµένων αυτών που 
έχουν έντονη πίεση χρόνου (26%).  
Τα συµπτώµατα που δηλώνουν ότι έχουν οι εργαζόµενοι συχνότερα στο δείγµα µας 
είναι οπτική κόπωση, τσούξιµο στα µάτια, πονοκέφαλοι, ζαλάδες, πόνοι στη µέση, 
πόνοι στην πλάτη και πόνοι στους καρπούς. 
Συχνά οι ερωτώµενοι αισθάνονται να καταβάλλονται από άγχος µιας και το 26% 
δηλώνει ότι έχει συχνά άγχος κατά την εργασία. Οι εργαζόµενοι σε ποσοστό 36% 
αισθάνονται υπερβολική κούραση ενώ το 15% νοιώθει υπνηλία µετά τη δουλειά. 
 
Όσον αφορά τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών παραγόντων 
στο εργασιακό περιβάλλον πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες «εισπνεύσιµου (Ει)» 
και  «αναπνεύσιµου (Αι)» κλάσµατος αιωρούµενων σωµατιδίων. Στα εισπνεύσιµα 
κλάσµατα η συγκέντρωση σκόνης κυµαίνεται από 0,7 mg/m3 στους εργαζόµενους 
που ασχολούνται µε χωµατουργικές εργασίες, ως 20,2 mg/m3 στους εργαζόµενους 
που ασχολούνται µε τη σκυροδέτηση. Το 9% των δειγµατοληψιών υπερβαίνει το 
όριο των 10 mg/m3. 
Η συγκέντρωση σκόνης σε αναπνεύσιµο κλάσµα κυµαίνεται από 0,1 mg/m3 στους 
εργαζόµενους στις χωµατουργικές εργασίες ως 1,5 mg/m3 στους εργαζόµενους στις 
διατρητικές εργασίες. Καµία από τις µετρήσεις αναπνεύσιµου κλάσµατος δεν 
υπερβαίνει τα όρια των 5 mg/m3.  
Επιπλέον διενεργήθηκαν µετρήσεις θορύβου µε φορητές αντλίες σε εργαζόµενους 
διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν σταθερές µετρήσεις σε διάφορες 
θέσεις εργασίας για τον έλεγχο των φορητών µετρήσεων.   
  
 



 

 

Το 91% των µετρήσεων υπερβαίνει την τιµή ανάληψης δράσης των 85 dB ενώ το 
53% υπερβαίνει την οριακή τιµή των 90 dB. Τα µέσα επίπεδα θορύβου ήταν 
συστηµατικά υψηλά µεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων, και κυµαίνονταν από 
80,5 dB σε χειριστή τσάπας, µέχρι 98,6dB σε γοµωτή-πυροδότη. Αναλυτικότερα, η 
µέση ένταση του θορύβου στους εργαζόµενους που ασχολούνται µε τις 
χωµατουργικές εργασίες είναι 91,3dB µε ελάχιστη ένταση τα 80,5dB και µέγιστη 
ένταση τα 97,9dB. 
Τέλος διενεργήθηκαν µετρήσεις για κραδασµούς µεταδιδόµενους στο σύστηµα 
χεριού – βραχίονα και µετρήσεις για κραδασµούς σε ολόκληρο το σώµα.  
Παρατηρώντας τις µετρήσεις κραδασµών για τα άνω άκρα σε χειριστές δονητών 
σκυροδέµατος το διανυσµατικό άθροισµα των µετρήσεων υπερβαίνει την τιµή 

των 2,5 2s
m

 που είναι η τιµή έκθεσης για την λήψη µέτρων αλλά δεν υπερβαίνει 

την οριακή τιµή των 5 2s
m

 όπως αυτή έχει οριστεί σύµφωνα µε την οδηγία 
2002/44/ΕΚ. Αντίστοιχα παρατηρώντας τις µετρήσεις για ολόκληρο το σώµα 
διαπιστώθηκε ότι το χαµηλότερο «άθροισµα» κραδασµών εντοπίζεται στους 
εργαζόµενους στο Jumbo ενώ το υψηλότερο σε οδηγό φορτωτή, σε οδηγό φορτηγού 
και σε χειριστή οδοστρωτήρα. 
Στις µετρήσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώνεται ότι σε καµία περίπτωση η 
επιτάχυνση δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή των 1,15 2s

m  σύµφωνα µε την οδηγία 
2002/44/ΕΚ.  
Από τις τιµές των µετρήσεων διαπιστώνεται ότι σε δύο περιπτώσεις έχει ξεπεραστεί 
η τιµή έκθεσης για τη λήψη µέτρων που είναι για την υψηλότερη από τις 
επιταχύνσεις σε µια από τις τρεις διαστάσεις το 0,50 2s

m .  
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για τον προσδιορισµό πολυαρωµατικών 
υδρογονανθράκων (ΡΑΗs) στον αέρα από ατµούς ασφάλτου δεν έδειξαν υπέρβαση 
των οριακών τιµών.  
 



 
 
Πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις της θερµοκρασίας του αέρα, της υγρασίας 
και ταχύτητας του αέρος στο εσωτερικό  σηράγγων σε διάφορα σηµεία.  
Τα επίπεδα φωτισµού που µετρήθηκαν ήταν κατά πολύ χαµηλότερα από το ελάχιστο 
των 120 lux που ορίζει η σχετική νοµοθεσία για υπόγεια τεχνικά έργα. Από τις 
ενδεικτικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν και την εκτίµηση µας από τις 
αυτοψίες ο φωτισµός κρίθηκε ανεπαρκής σε όλα σχεδόν τα εργοτάξια σηράγγων που 
επισκεφθήκαµε.  
Από το ιατρικό ιστορικό διαπιστώθηκε ότι τα οι εργαζόµενοι υποφέρουν κυρίως από 
παραγωγικό ή και πρωινό βήχα από οσφυ-ισχυαλγίες και από βαρηκοΐα. 
Από τις ακοοµετρήσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι περίπου το ένα τέταρτο 
των εργαζόµενων του δείγµατος παρουσιάζει ελαφριά βαρηκοΐα επαγγελµατικού 
τύπου. Από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ένας παράγοντας που 
επηρεάζει στην πτώση της ακουστικής ικανότητας είναι η εργασιακή ηλικία. ∆ε 
διαπιστώθηκε κάτι ανάλογο για την ειδικότητα των εργαζόµενων. 
 
Οι αυτοψίες ασφάλειας ανέδειξαν τον κίνδυνο από πτώση ως τον σηµαντικότερο 
στα εργοτάξια που επισκεφθήκαµε µε τις εργασίες σε ύψος αυτές µε τα λιγότερο 
επαρκή µέτρα ασφαλείας. Επίσης ο τρόπος λειτουργίας και κυκλοφορίας των 
µηχανηµάτων δεν ήταν ασφαλής µε σηµαντικό έλλειµµα ηχητικών σηµάτων των 
οχηµάτων και ορθή οργάνωση των οδών κυκλοφορίας. Η αποθήκευση και έλεγχος 
κατά την τοποθέτηση των εκρηκτικών κρίνονται ανεπαρκή σε ορισµένα εργοτάξια. 
Τέλος τα ΜΑΠ ορισµένες φορές ήταν ανύπαρκτα ιδιαίτερα για εργαζόµενους σε 
εγγύτητα µε τους χειριστές µηχανηµάτων και εργαζόµενους υπεργολάβων.  



 
 
Από την καταγραφή των εργονοµικών παραγόντων στο πεδίο διαπιστώθηκε ότι οι 
περισσότερο συχνά παρατηρούµενοι εργονοµικοί κίνδυνοι για µυοσκελετικές 
παθήσεις ήταν οι επίπονες στάσεις εργασίας για τον κορµό, τα άνω και κάτω άκρα 
καθώς και η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Οι κίνδυνοι αυτοί θα µπορούσαν να 
εκτιµηθούν περαιτέρω µε διάφορες εργονοµικές µεθόδους (πχ. µε τη µέθοδο PATH ή 
άλλες σκανδιναβικές µεθόδους) µε στόχο να προταθούν εργονοµικές παρεµβάσεις για 
την πρόληψη των µυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται µε την εργασία. 
 

 
 
 
Ανάλυση εργατικών ατυχηµάτων 
 
Στα πλαίσια της µελέτης για τα τεχνικά έργα εντάσσεται και η έρευνα που αφορά στα 
εργατικά ατυχήµατα του συγκεκριµένου κλάδου. Σκοπός της επιµέρους έρευνας ήταν 
η περιγραφή των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των τεχνικών έργων στην 
ελληνική επικράτεια αλλά και στις επιλεγµένες περιοχές που διενεργήθηκε η µελέτη,  
και το χρονικό διάστηµα 1998-2001. Σε συνεργασία µε το ΙΚΑ συγκεντρώθηκαν και 
αναλύθηκαν στοιχεία εργατικών και θανατηφόρων ατυχηµάτων στον κλάδο.  
Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πτώσεις από ύψος αποτελούν ένα από τα πιο 
συχνά ατυχήµατα στις κατασκευές καταλαµβάνοντας ποσοστό 28,4% των συνολικών 
ατυχηµάτων του κλάδου. Ακολουθούν οι προσκρούσεις σε σταθερά αντικείµενα και 
τα χτυπήµατα σε ή από κινούµενα αντικείµενα (23,1%) και οι ολισθήσεις ή 
καταρρεύσεις και τα κτυπήµατα από πίπτοντα αντικείµενα (18,4%) ενώ πια σπάνια 



ήταν τα ατυχήµατα που έχουν να κάνουν µε έκθεση ή επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα 
(0,5%). 
Το 93% των ατυχηµάτων συνέβησαν στον εργασιακό χώρο. Τα ατυχήµατα αυτά είναι 
κυρίως θλαστικά τραύµατα που αποτελούν σχεδόν το 30% των συνολικών 
ατυχηµάτων του κλάδου, κατάγµατα (27,2%) και θλάσεις (25,4%). Εντοπίζονται ως 
επί το πλείστον στους καρπούς, στα δάκτυλα και στα άκρα πόδια. Τα ατυχήµατα που 
έχουν γίνει στον κλάδο των κατασκευών συνήθως δεν είναι τροχαία. Οι πρώτες 
βοήθειες παρέχονται σε νοσοκοµείο στο 80% των εργαζοµένων και ο 1 στους 5 
χρήζει ανάγκη νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ως έµµεσος δείκτης 
σοβαρότητας των ατυχηµάτων. 
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Στοιχεία επαγγελµατικών ασθενειών από Ελλάδα και ΕΕ 
 
Για τις επαγγελµατικές ασθένειες δεδοµένου ότι τα στοιχεία που αφορούν την 
Ελλάδα είναι υποτυπώδη έως ανύπαρκτα για τον κλάδο, παρουσιάστηκαν 
συµπληρωµατικά και κλαδικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για βασικές 
κατηγορίες ασθενειών όπως επαγγελµατικές δερµατοπάθειες, πυριτίαση, αµιάντωση 
και µεσοθηλίωµα.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Παρότι το δείγµα των εργοταξίων δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό σε 
σχέση µε το συνολικό αριθµό εργοταξίων παρόµοιων έργων στην Ελλάδα ώστε να 
γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα µας για τον κλάδο, µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα 
πρώτα συµπεράσµατα για την κατάσταση της υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια 
και τις περιοχές που επισκεφθήκαµε.  
Ο αερισµός κρίνεται επαρκής µέσα στις σήραγγες. Ο θόρυβος ήταν αρκετά υψηλός 
αφού πάνω από τις µισές περιπτώσεις υπερέβαινε την οριακή τιµή. Η σκόνη 
παρουσιάζει ένα σχετικά µικρό ποσοστό υπέρβασης της οριακής τιµής (9%) που 
επικεντρώνεται στους χειριστές Gunite.  



Οι δονήσεις ολοκλήρου σώµατος ήταν όχι αµελητέες και τέλος ο φωτισµός στις 
σήραγγες κρίνεται ανεπαρκής. Όσον αφορά την άσφαλτο παρότι δεν είχαµε ευρήµατα 
κρίνουµε ότι θα πρέπει να επαναληφθούν οι µετρήσεις σε µεγαλύτερο δείγµα και 
διαφορετική χρονική περίοδο (κατά τη θερινή περίοδο όπου η θερµοκρασία είναι 
υψηλή) ώστε να διαπιστωθεί εάν εµφανίζονται παρόµοια αποτελέσµατα. Επίσης 
παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόµενοι ήταν διαρκώς εκτεθειµένοι σε αλλεργιογόνα υλικά 
όπως το σκυρόδεµα και άλλα.  
Ως σοβαρότεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
αυτοψιών και βάσει των ανεπαρκειών σε µέτρα πρόληψης που παρατηρήθηκαν, 
κρίνονται ο κίνδυνος πτώσης από ύψος, η χρήση εκρηκτικών και ο χειρισµός και 
κυκλοφορία µηχανηµάτων και οχηµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 
11% των εργαζόµενων του δείγµατος δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύµατα 
εργατικών ατυχηµάτων. 
Όσον αφορά τα θέµατα ασφάλειας µπορούµε να παρατηρήσουµε µια σχέση µεταξύ 
των βασικών προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά τις αυτοψίες µε τα πιο συχνά 
ατυχήµατα που καταγράφηκαν από το ΙΚΑ.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
Επικίνδυνες εργασίες σε ύψος Πτώσεις 

Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείµενα  
Ελλιπή µέτρα στην λειτουργία και 
κυκλοφορία µηχανηµάτων και οχηµάτων  

Ανοδική πορεία των ατυχηµάτων που 
συµβαίνουν στην ειδικότητα που αφορά 
σε οδηγούς µέσων µεταφορών και 
χειριστές κινητού εξοπλισµού (+29,2%). 

Όσον αφορά τα θέµατα εργονοµίας οι επίπονες στάσεις εργασίας για τον κορµό, τα 
άνω και κάτω άκρα καθώς και η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων ήταν οι κυρίως 
εργονοµικοί κίνδυνοι για µυοσκελετικές παθήσεις που εφ’ ενός αναφέρθηκαν από 
τους ίδιους τους εργαζόµενους και αφετέρου διαπιστώθηκαν µε  την επιτόπια 
παρατήρηση µας. Επίσης από το ιατρικό ιστορικό και τα ΕΥΕ διαπιστώνεται ότι 
οσφυ-ισχυαλγίες και πόνοι στα άνω άκρα είναι συχνά συµπτώµατα µεταξύ των 
εργαζοµένων. 


