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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την Οµοσπονδία 
Εργαζοµένων Τύπου–Χάρτου και ελληνικές επιχειρήσεις, υλοποιεί µελέτη για την εκτίµηση των 
επαγγελµατικών κινδύνων στη βιοµηχανία τύπου. Η συγκεκριµένη εργασία βασίζεται στα 
σηµαντικότερα αποτελέσµατα του 1ου µέρους της µελέτης.  
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση των συνθηκών εργασίας στη βιοµηχανία τύπου 
(εκδόσεις – εκτυπώσεις) µε στόχο τη διαµόρφωση ενός µοντέλου εκτίµησης και πρόληψης του 
επαγγελµατικού κινδύνου.  

Η ακολουθούµενη µεθοδολογία περιλαµβάνει εκτίµηση της εργατικής υποκειµενικότητας 
(εισαγωγή ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεις µε τους εργαζόµενους), καταγραφή των παραγωγικών 
διαδικασιών και πηγών κινδύνου, ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό βλαπτικών παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος, διερεύνηση θεµάτων ασφάλειας και στοχευµένο ιατρικό έλεγχο 
οµάδων εργαζοµένων σε ορισµένες ελληνικές επιχειρήσεις εκδόσεων-εκτυπώσεων. Αξιοποιήθηκαν 
επίσης τα συµπεράσµατα σχετικής ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Οµοσπονδία Τύπου – 
Χάρτου το 1999 και ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα που καταγράφονται από 
το ΙΚΑ. 

Τα βασικά τµήµατα στα οποία πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος των συνθηκών εργασίας είναι 
τα ακόλουθα: (α) τµήµα σύνθεσης των προτύπων που θα εκτυπωθούν: εργασία µε οθόνες οπτικής 
απεικόνισης, χρήση σαρωτών, δηµιουργία φιλµ κλπ, (β) τµήµα µοντάζ: εργασία σε τραπέζια µε 
εσωτερικό φωτισµό, χρήση κοπτικών εργαλείων κ.α., (γ) τµήµα δηµιουργίας των µητρών 
εκτύπωσης: φωτοµεταφορά των προτύπων σε πλάκες (συνήθως ψευδαργύρου ή αλουµινίου), (δ) 
τµήµα εκτύπωσης: εκτυπωτικές µηχανές διαφόρων τύπων ανάλογα µε την παραγωγική διαδικασία 
(στη µελέτη πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µόνο για µηχανές τεχνολογίας όφσετ), (ε) τµήµα 
διαµόρφωσης των τελικών προϊόντων: κοπτικές, συρραπτικές, διπλωτικές, συρταροκολλητικές 
µηχανές κλπ, ανάλογα µε τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας, (στ) τµήµα αποθήκευσης 
προϊόντων (χαρτί, διαλύτες, µελάνια, εκτυπωµένα υλικά κλπ). 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του 1ου µέρους της µελέτης, 
επιβεβαιώνουν τα αναφερόµενα στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τους κινδύνους για την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στον κλάδο τύπου (θόρυβος, χηµικές ουσίες, µηχανές, 
εργονοµικοί παράγοντες κινδύνου κ.α.).  

Ορισµένα προβλήµατα που αναδείχθηκαν στην προσπάθεια εξαγωγής ολοκληρωµένων 
συµπερασµάτων για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο ήταν: η ελλιπής καταγραφή και ανάλυση 
των εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα, το γεγονός ότι οι επαγγελµατικές ασθένειες στη χώρα 
µας παραµένουν αδιάγνωστες και ως εκ τούτου δεν καταγράφονται, ο µικρός αριθµός επιχειρήσεων 
που συµµετείχαν στη µελέτη, οι διαφορές στο επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και στο 
επίπεδο συνεργασίας των µεµονωµένων επιχειρήσεων κ.α. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα 
του 1ου µέρους και αυξάνοντας το δείγµα των επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί ο 
έλεγχος, το 2ο µέρος της µελέτης θα προσανατολιστεί στον εµπλουτισµό και µε επιπλέον στοιχεία 
των φάσεων που έχουν διεξαχθεί καθώς και στον έλεγχο της υγείας αντιπροσωπευτικού δείγµατος 
εργαζοµένων. Στο 2ο µέρος θα επιδιωχθεί η διαµόρφωση κατάλληλων διαγνωστικών µέσων που θα 
συνδυάζουν την παρατήρηση, την αναφορά των εργαζοµένων και την κλινική εξέταση και θα 



 

 

 

συµβάλλουν στην αξιολόγηση της συνδυασµένης επίδρασης διάφορων βλαπτικών παραγόντων 
στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.1. Θόρυβος 

Τα υψηλά επίπεδα θορύβου αποτελούν έναν από τους βασικούς βλαπτικούς παράγοντες του 
εργασιακού περιβάλλοντος στη βιοµηχανία τύπου. Η µεγάλη ταχύτητα αλλά και συγκέντρωση των 
µηχανών σε ενιαίους χώρους σε συνδυασµό µε την έλλειψη ηχοµονωτικών παραπετασµάτων, αλλά 
και η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων µε µη ηχοαπορροφητικά υλικά (π.χ. τσιµέντο), 
συντελούν στην ανάπτυξη και διάδοση ηχητικών επιπέδων µεγάλης έντασης. Αυτό δε συµβάλλει 
µόνο στην εµφάνιση συγκεκριµένων επαγγελµατικών νοσηµάτων (π.χ. βαρηκοΐα) αλλά περιορίζει 
σηµαντικά και την ικανότητα του εργαζόµενου να αντιδράσει σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας 
στα εξωτερικά ερεθίσµατα ή να παρακολουθήσει σύνθετες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις που αυξάνουν την πιθανότητα εργατικού ατυχήµατος. Για 
την εκτίµηση των επιπέδων θορύβου ακολουθήθηκε η µεθοδολογία που ορίζει το Π.∆. 85/1991. 
Πραγµατοποιήθηκαν σταθερές µετρήσεις µε κατάλληλα βαθµονοµηµένο ηχόµετρο σε διάφορα 
σηµεία των χώρων εργασίας. Από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν πλησίον της ρυπογόνου 
πηγής (µηχανές στα τµήµατα εκτύπωσης και διαµόρφωσης τελικών προϊόντων), το 37% 
κατέγραψε τιµές µεταξύ 80 και 85 dB(A)Leq, το 32% µεταξύ  85 και 90 dB(A)Leq και το 31% 
τιµές ανώτερες των 90 dB(A)Leq. Οι εργαζόµενοι σε πολλές περιπτώσεις δε βρίσκονται σταθερά 
σε ένα σηµείο πλησίον µιας µηχανής, αλλά µετακινούνται, ιδιαίτερα στο τµήµα εκτύπωσης, σε 
διάφορα σηµεία του χώρου ανάλογα µε τη φύση της πραγµατοποιούµενης εργασίας. Για την 
εκτίµηση της έκθεσης των εργαζοµένων πραγµατοποιήθηκαν δοσιµετρίες µε φορητά 
ηχοδοσίµετρα που τοποθετήθηκαν πάνω στους εργαζόµενους. Οι τιµές αυτών των µετρήσεων 
κυµάνθηκαν µεταξύ 80 και 85 dB(A)Leq στο 12%, µεταξύ  85 και 90 dB(A)Leq στο 46% και 
πάνω από 90 dB(A)Leq στο 42% των περιπτώσεων αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 1). 
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3.2. Χηµικοί παράγοντες 
Στη βιοµηχανία τύπου χρησιµοποιείται µια σειρά χηµικών προϊόντων σε διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας (µελάνια εκτυπώσεων, διαλύτες, προϊόντα καθαρισµού, υγρά 
εµφάνισης φιλµ κλπ). Τα υλικά αυτά µπορεί να περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία και 



 

 

 

ασφάλεια των εργαζοµένων (κίνδυνοι επαγγελµατικών ασθενειών όπως άσθµα, δερµατίτιδα κ.α., 
κίνδυνοι πυρκαγιάς/έκρηξης κλπ). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η κατηγορία των οργανικών 
διαλυτών οι οποίοι λόγω της πτητικότητάς τους είναι δυνατόν να βρίσκονται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις στον αέρα των χώρων εργασίας.  

Για τον ποσοτικό προσδιορισµό των οργανικών διαλυτών ελήφθη υπόψη τη 
βλαπτικότητα τους, όπως αυτή εµµέσως εκφράζεται από την οριακή τιµή έκθεσης και η 
συγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένους εργασιακούς χώρους. Προσδιορίστηκαν ποσοτικά οι 
ακόλουθοι οργανικοί διαλύτες: Μεθυλο-κυκλοπεντάνιο, Κυκλοεξάνιο, Εξάνιο, Εννεάνιο, ∆εκάνιο, 
Ενδεκάνιο, Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθυλο-βενζόλιο, ο-Ξυλόλιο, m-Ξυλόλιο, p-Ξυλόλιο, 1,2,4-
Τριµεθυλο-βενζόλιο, 1,3,5-Τριµεθυλο-βενζόλιο, Αιθανόλη, Ισοπροπανόλη, 1-Βουτανόλη, Οξικός 
αιθυλεστέρας, Μεθυλο-αιθυλο-κετόνη, 2-Βουτανόνη. Για τη δειγµατοληψία των διαλυτών 
χρησιµοποιήθηκαν φορητές αντλίες αέρα χαµηλής ροής οι οποίες τοποθετήθηκαν πάνω στους 
εργαζόµενους. Για την ανάλυση των διαλυτών χρησιµοποιήθηκαν ως βάση οι µέθοδοι 1400 και 
1501 της NIOSH και η τεχνική της Αέριας Χρωµατοµατογραφίας-Φασµατοµετρίας Μάζας 
(GC-MS) .  

Σε εργασιακούς χώρους όπου απαντώνται περισσότερες από µια ενώσεις στον αέρα, η δράση 
των ενώσεων αυτών στον ανθρώπινο οργανισµό είναι δυνατόν να προκαλέσει συνδυασµένα 
αποτελέσµατα. ∆εδοµένου ότι στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο ή και ανέφικτο να 
τεκµηριωθεί η προσθετική δράση, χρήσιµη θεωρείται η αρχή ότι παρεµφερείς χηµικά ενώσεις 
προκαλούν ανάλογες βλάβες στον οργανισµό. Η Αµερικανική Εταιρεία Κυβερνητικών 
Υγιεινολόγων Βιοµηχανίας (ACGIH) προτείνει τη χρήση της ακόλουθης έκφρασης για την Οριακή 
Τιµή Έκθεσης σε µίγµατα που προκαλούν προσθετικά αποτελέσµατα: TLV = C1/V1 + C2/V2 +…+ 
Cn/Vn = 1, όπου: TLV η οριακή τιµή έκθεσης για το µίγµα των ενώσεων 1,2,…,n (εξ ορισµού 
ισούται µε τη µονάδα), C1,C2,…,Cn οι πειραµατικά µετρούµενες συγκεντρώσεις των ενώσεων στον 
αέρα και V1,V2,…,Vn οι οριακές τιµές έκθεσης (TLVs) αυτών αντίστοιχα. Σε περίπτωση όπου το 
άθροισµα των κλασµάτων υπερβαίνει τη µονάδα θεωρείται ότι υπερβαίνεται η οριακή τιµή 
έκθεσης για το δεδοµένο µίγµα ενώσεων (δείκτης έκθεσης µίγµατος). Από τις µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στους χώρους των εκτυπωτικών µηχανών, στο 41% των περιπτώσεων ο 
δείκτης έκθεσης µίγµατος υπερβαίνει τη µονάδα ενώ στο 37% των περιπτώσεων κυµαίνεται 
µεταξύ 0.5 και 1, δηλ. υπερβαίνει το 50% της οριακής τιµής το οποίο θεωρείται «επίπεδο 
παρακολούθησης» (∆ιάγραµµα 2). 

∆ιάγραµµα 2
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν συγκεκριµένες εργασίες κατά τις οποίες ο εργαζόµενος 
εκτίθεται περισσότερο σε διαλύτες όπως για παράδειγµα ο καθαρισµός κυλίνδρων των µηχανών 
εκτύπωσης, η συντήρηση κ.α.. Η συχνότητα αυτών των εργασιών κατά τη διάρκεια του 
εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας και πολύ περισσότερο του 8ωρου, δεν είναι σταθερή αλλά 
εξαρτάται από τη φύση της  πραγµατοποιούµενης εργασίας.  

Τα βαρέα µέταλλα χρησιµοποιούνται ως ανόργανα πιγµέντα στην παραγωγή των µελανιών 
εκτυπώσεων. Σήµερα η τάση είναι να αντικατασταθούν οι ουσίες αυτές από άλλες λιγότερο 
βλαπτικές. Εντούτοις χρησιµοποιούνται ακόµη σε σηµαντικό βαθµό και είναι απαραίτητη η 
διερεύνηση της παρουσίας τους στους εργασιακούς χώρους. Στα πλαίσια της µελέτης θεωρήθηκε 
σκόπιµος ο αναλυτικός προσδιορισµός µολύβδου, καδµίου, κοβαλτίου και χρωµίου. Ως βάση της 
µεθοδολογίας για την ανάλυση των µετάλλων στον αέρα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 7300 της 
NIOSH και επελέγη η τεχνική της Ατοµικής Απορρόφησης Φούρνου Γραφίτη (GF-AAS) για 
τον προσδιορισµό τους στον αέρα. Οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στους υπό 
εξέταση εργασιακούς χώρους,  δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες Οριακές Τιµές Έκθεσης για 8ωρη 
επαγγελµατική έκθεση που θεσπίζει η ελληνική νοµοθεσία ή αυτές που προτείνονται από την 
ACGIH.  

Σύµφωνα µε την υποκειµενική εκτίµηση των εργαζοµένων, η ρύπανση από σκόνες  
εντοπίζεται κυρίως στο τµήµα διαµόρφωσης των τελικών προϊόντων (σκόνη χαρτιού) και στις 
παραγωγικές διαδικασίες της εκτύπωσης εξαιτίας της σκόνης χαρτιού, της χρήσης σε ορισµένες 
µηχανές, ειδικής πούδρας (anti–set-off powder) για την αποφυγή επικόλλησης των φύλλων, σε 
ειδικές τυπογραφικές τεχνικές (π.χ. χρυσοτυπία) κ.α. Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες 
εισπνεύσιµου και αναπνεύσιµου κλάσµατος αιωρούµενων σωµατιδίων µε φορητές αντλίες 
σταθερής ροής. Η αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της σκόνης, 
είναι αυτή της διαφοράς βάρους του φίλτρου. Από την ποσοτική ανάλυση των δειγµάτων 
προέκυψε σηµαντική ρύπανση από µεταλλική σκόνη (χαλκού) σε εργασιακούς χώρους όπου 
χρησιµοποιούνται ειδικές τυπογραφικές τεχνικές (χρυσοτυπία).  

Στο 2ο µέρος της µελέτης θα πρέπει να αυξηθεί το δείγµα των επιχειρήσεων στις οποίες θα 
πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος ο οποίος να προσανατολιστεί στην αναλυτικότερη εξέταση σύµφωνα 
και µε τον εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας, ώστε να διεξαχθούν πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα 
σχετικά µε τη συγκέντρωση διαλυτών, βαρέων µετάλλων και σωµατιδιακής ρύπανσης στους 
εργασιακούς χώρους. 

 

3.3. Θερµικό περιβάλλον 

Οι επικρατούσες θερµικές συνθήκες στις κυριότερες παραγωγικές διαδικασίες της 
βιοµηχανίας τύπου µπορεί να αποτελέσουν έναν παράγοντα καταπόνησης των εργαζόµενων. 
Αυτοί οι επιβαρηµένοι θερµικά εργασιακοί χώροι έχουν επιπτώσεις στη σωµατική και ψυχική 
υγεία, µε την εξάντληση και κόπωση των φυσιολογικών µηχανισµών θερµορύθµισης του 
οργανισµού και συµβάλλουν αφενός στην εµφάνιση συγκεκριµένων επαγγελµατικών νοσηµάτων 
αλλά και στην αύξηση της πιθανότητας να συµβεί εργατικό ατύχηµα. Οι µετρήσεις του θερµικού 
περιβάλλοντος στους υπό εξέταση εργασιακούς χώρους έγιναν µε µικροκλιµατικό σταθµό. 
Εκτιµήθηκαν οι εξής παράµετροι: σχετική υγρασία, ταχύτητα του αέρα, δείκτες «θερµικής άνεσης» 
PMV (predicted mean vote) και PPD (probable percentage of dissatisfied), θερµοκρασία του 
σφαιρικού θερµοµέτρου, θερµοκρασία του αέρα, δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). 
Αν και σε καµία µέτρηση η ευρεθείσα τιµή του µικροκλιµατικού δείκτη WBGT δεν ξεπερνά τους 
26,7 ºC WBGT, που θεωρούνται από την ACGIH ως η µέγιστη τιµή για συνεχή 8ωρη µέτρια 



 

 

 

εργασία, οι τιµές των δεικτών PPD και PMV, υπερβαίνουν τις αποδεκτές τιµές που προτείνει ο 
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO), για συνεχή 8ωρη εργασία σε ένα «θερµικά ουδέτερο» 
εργασιακό περιβάλλον και καθορίζονται  µεταξύ του ±0,5 για τον PMV σε αντιστοιχία µε µία τιµή 
του PPD όχι µεγαλύτερη από το 10% (ISO/DIS 159 DP 7730). Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η 
πλειοψηφία των µετρήσεων πραγµατοποιήθηκαν κατά τους χειµερινούς µήνες. Ως εκ τούτου το 2ο 
µέρος της µελέτης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πραγµατοποίηση µετρήσεων κατά τους θερµούς 
µήνες. 

 

3.4. Φωτισµός 

∆ιενεργήθηκαν µετρήσεις µε λουξόµετρο σε όλα τα τµήµατα εργασίας. Τα αποτελέσµατα 
συγκρίθηκαν µε τις τιµές έντασης που προτείνονται από διεθνείς οργανισµούς (π.χ. Australian 
Government Publishing Service) καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κατοχυρωµένα νοµοθετικά 
αποδεκτά επίπεδα φωτισµού, αλλά µόνο προδιαγραφές γενικής κατεύθυνσης ως προς τα 
χαρακτηριστικά του τεχνητού φωτισµού στους χώρους εργασίας. Από τις µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν, στο τµήµα όπου πραγµατοποιείται εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης 
εντός των αποδεκτών ορίων ήταν το 72%, στο τµήµα µοντάζ όπου η εργασία πραγµατοποιείται σε 
τραπέζια µε εσωτερικό φωτισµό το 87%, στις µηχανές εκτύπωσης στο σηµείο ελέγχου της 
ποιότητας των φύλλων το 91% και στο τµήµα διαµόρφωσης τελικών προϊόντων το 74%. 

 

 

3.5. Οργάνωση εργασίας 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της υποκειµενικής εκτίµησης των εργαζοµένων και της 

ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Οµοσπονδία Εργαζοµένων Τύπου–Χάρτου, η βιοµηχανία 
τύπου χαρακτηρίζεται από µια οργάνωση εργασίας που βασίζεται στις βάρδιες εν γένη και 
ιδιαίτερα στις νυκτερινές βάρδιες εργασίας. Αυτή η συνεχής καταπόνηση του ανθρώπινου 
οργανισµού, σε µια προσπάθεια προσαρµογής των βιολογικών ρυθµών στις παραγωγικές ανάγκες 
της νυκτερινής εργασίας, καθώς και η σωµατική και ψυχική επιβάρυνση που προέρχεται από την 
εντατικοποίηση των ρυθµών παραγωγής, επαυξάνουν τη δραστική επίδραση των βλαπτικών 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

3.6. Ακτινοβολίες 

Σε διάφορες φάσεις εργασίας είναι πιθανό να εκτίθενται οι εργαζόµενοι σε ακτινοβολία: (α) 
λέιζερ (π.χ. εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα που λειτουργούν µε λέιζερ, σαρωτές 
κλπ), (β) υπεριώδη (εξοπλισµός για τη φωτοεγχάραξη και δηµιουργία των πλακών, στέγνωµα 
ορισµένων κατηγοριών µελανιών και βερνικιών), (γ) υπέρυθρη (σε ορισµένες εκτυπωτικές µηχανές 
για αποφυγή επικόλλησης των φύλλων και για επιτάχυνση του στεγνώµατος του εκτυπωµένου 
χαρτιού).  

 
 



 

 

 

3.7. Εργονοµικοί κίνδυνοι 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από την υποκειµενική εκτίµηση των εργαζοµένων, οι 
εργονοµικοί βλαπτικοί παράγοντες που οδηγούν σε µυοσκελετικές παθήσεις είναι η εργασία µε 
οθόνες οπτικής απεικόνισης, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, οι επαναλαµβανόµενες κινήσεις 
κυρίως στο τµήµα διαµόρφωσης τελικών προϊόντων, οι επίπονες στάσεις εργασίας κλπ. Στο 2ο 
µέρος της µελέτης θα επιδιωχθεί πληρέστερη διερεύνηση των µυοσκελετικών παθήσεων µε 
συνδυασµό της παρατήρησης των εργονοµικών κινδύνων, της αναφορά των εργαζόµενων και της 
κλινικής διερεύνησης. 

 

3.8. Εργατικά ατυχήµατα 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΚΑ για τα εργατικά ατυχήµατα της περιόδου 1998 – 2000 

στον κλάδο εκδόσεων – εκτυπώσεων στην Ελλάδα, το 36% των ατυχηµάτων οφείλονταν σε 
«συµπίεση µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα», το 34% σε «πρόσκρουση σε σταθερά αντικείµενα και 
κτύπηµα σε ή από κινούµενα αντικείµενα», το 13% σε «ολισθήσεις, καταρρεύσεις και κτυπήµατα από 
πίπτοντα αντικείµενα» και το 12% σε «πτώσεις». Αντίστοιχα, για το ίδιο διάστηµα όσον αφορά τον 
υλικό παράγοντα που οδήγησε στην κάκωση, το 37% οφείλονταν σε «µηχανήµατα» και το 26% σε 
«µέσα µεταφοράς και ανυψωτικό εξοπλισµό». Όσον αφορά το είδος τραυµατισµού, το 25% και το 
34% αντιστοιχεί σε «θλάση» και «θλαστικό τραύµα» αντίστοιχα, ενώ το 23% σε «κάταγµα». 
Επίσης, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι στο 96% των περιπτώσεων ατυχηµάτων που 
οφείλονταν σε «συµπίεση µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα» το µέρος του σώµατος που 
τραυµατίστηκε ήταν «καρπός ή/και δάχτυλα». Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουµε ότι τα παραπάνω 
στοιχεία µπορούν να θεωρηθούν µόνο ως ενδεικτικά, εξαιτίας των προβληµάτων στην καταγραφή 
των εργατικών ατυχηµάτων.  

Τα παραπάνω ζητήµατα σχετικά µε τους κύριους παράγοντες που προκαλούν εργατικά 
ατυχήµατα στη βιοµηχανία τύπου και το είδος των τραυµατισµών, καθώς και τα αναφερόµενα στη 
σχετική βιβλιογραφία, επιβεβαιώνονται και από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις 
αναφορές εκπροσώπων της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Τύπου-Χάρτου, την υποκειµενική 
εκτίµηση των εργαζοµένων και την ποιοτική αξιολόγηση στοιχείων των επιχειρήσεων. Τα 
περισσότερα εργατικά ατυχήµατα συµβαίνουν στις µηχανές που χρησιµοποιούνται στα 
διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα ατυχήµατα µπορεί να προκληθούν για 
παράδειγµα: 

- από παγίδευση µέλους του σώµατος (κυρίως χέρια), ρουχισµού του εργαζόµενου ή 
υφασµάτων που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό ανάµεσα στους κυλίνδρους 
µελανώµατος και νερού και τα καουτσούκ (επέµβαση κατά τη λειτουργία της εκτυπωτικής 
µηχανής πιθανά µετά από εµπλοκή χαρτιού µεταξύ των κυλίνδρων, καθαρισµός κυλίνδρων 
ενώ αυτοί κινούνται µε υψηλές στροφές κλπ), 

- από παγίδευση µέλους του σώµατος ή ρουχισµού του εργαζόµενου σε κινούµενα µέρη της 
µηχανής (ιµάντες µεταφοράς, διπλωτικές, συρταροκολλητικές µηχανές κλπ), στην 
προσπάθεια για παράδειγµα απεµπλοκής εντύπου ενώ η µηχανή βρίσκεται σε λειτουργία, 

- από κοψίµατα µελών του σώµατος από αιχµηρές επιφάνειες (π.χ. κοπτικές µηχανές στο 
βιβλιοδετείο), 

- από εκτόξευση στοιχείων από τις µηχανές  του βιβλιοδετείου (καρούλια, θερµή κόλλα κλπ). 
Τα περισσότερα ατυχήµατα συµβαίνουν λόγω απουσίας προστατευτικών διατάξεων στις 

επικίνδυνες ζώνες της µηχανής ή λόγω ατελούς λειτουργίας των προστατευτικών όταν αυτά 
υπάρχουν (ελλιπής συντήρηση, ακύρωση λειτουργίας τους ώστε να αυξάνεται ο ρυθµός παραγωγής 
κλπ). 

Άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε σοβαρά ατυχήµατα είναι η έλλειψη µέτρων 
ασφαλείας κατά τη µεταφορά φορτίων µε κλαρκ ή φορτηγά εντός του χώρου εργασίας, η πτώση 



 

 

 

του εργαζόµενου από ύψος, πτώσεις αποθηκευµένων υλικών όταν αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί µε 
ασφάλεια, πυρκαγιές ή εκρήξεις λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας και των υλικών που 
αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται (διαλύτες, µελάνια, µεγάλες ποσότητες χαρτιού, εξοπλισµός 
εργασίας κλπ), ηλεκτροπληξίες κ.α. 

Το 2ο µέρος της µελέτης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάλυση δεικτών συχνότητας 
και σοβαρότητας των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο ανά τµήµα εργασίας, µε την 
προϋπόθεση της αύξησης του δείγµατος των επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί ο 
έλεγχος και της εύρεσης αξιόπιστων στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις ώρες εργασίας 
και τον απουσιασµό εξαιτίας εργατικού ατυχήµατος. 
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