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ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΣΚΟΠΟΣ
Η κλαδική µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο του µετάλλου υλοποιήθηκε
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας το 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Για τη υλοποίηση της µελέτης διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για τις διάφορες τεχνικές
επεξεργασίας των µετάλλων, για τους βλαπτικούς επαγγελµατικούς παράγοντες και για τις επιπτώσεις
τους στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς και για τα εργατικά ατυχήµατα και
επαγγελµατικές νόσους στον κλάδο. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε αντιπροσωπευτικές
επιχειρήσεις του κλάδου.
Στη µελέτη καλύφθηκε ένα µεγάλο µέρος των παραγωγικών διαδικασιών του µετάλλου. Από την
παραγωγή του πρωτογενούς υλικού των µετάλλων, µέχρι την τελική επεξεργασία και παραγωγή των
τελικών προϊόντων.
Αντικείµενο της µελέτης πεδίου ήταν η έρευνα, ο εντοπισµός, ο ποσοτικός ή ποιοτικός προσδιορισµός
και η χαρτογράφηση των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων ανάλογα µε την παραγωγική
διαδικασία. Επιπλέον δε, η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην υγεία των εργαζοµένων, µε την
λήψη ιατρικού-επαγγελµατικού ιστορικού και τη διενέργεια κατευθυνόµενων ιατρικών εξετάσεων
ανάλογα µε την έκθεση στους βλαπτικούς εργασιακούς παράγοντες που εντοπίσθηκαν και
προσδιορίστηκαν.
Σκοπός της µελέτης είναι η έρευνα, στον κλάδο του µετάλλου, των βλαπτικών επαγγελµατικών
παραγόντων και των επιπτώσεών τους στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και η εξαγωγή
συµπερασµάτων και προτάσεων για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή
της εργασιακής υγείας.

Κλάδος Μετάλλου-Απασχόληση
Ο κλάδος της µεταλλουργίας, που εντάσσεται στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής, περιλαµβάνει
πολλά προϊόντα στην πρωτογενή τους µορφή έως επεξεργασµένα βιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία
διατίθενται στην αγορά µε τη µορφή τελικών προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου της µεταλλουργίας ανήλθαν στην Ελλάδα στο έτος 2000 τις 853
σηµειώνοντας µέση ετήσια µείωση 1,75%. Η συνολική απασχόληση παρουσίασε οριακή πτώση της
τάξης του 0,44% µε πλήθος απασχολούµενων 42.565 στο έτος 2000 (µέχρι την εκπόνηση της µελέτης
τα τελευταία διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία ήταν για το έτος 2000).

Εργατικά Ατυχήµατα
Στα πλαίσια της µελέτης για την βιοµηχανία µετάλλου έγινε έρευνα για τα εργατικά ατυχήµατα που
καταγράφηκαν από το ΙΚΑ κατά το χρονικό διάστηµα 1998-2001 στον κλάδο της µεταλλουργίας.
Κατά την τετραετία 1998 ως 2001 καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα από το ΙΚΑ 7.351 εργατικά
ατυχήµατα στον τοµέα της βιοµηχανίας µετάλλου, καταλαµβάνοντας µερίδιο 10% των συνολικών
εργατικών ατυχηµάτων που έλαβαν χώρα σ’ αυτή την τετραετία (69.578 ατυχήµατα). Στο νοµό
Αττική µόνο συνέβησαν σχεδόν τα µισά από τα εργατικά ατυχήµατα του κλάδου (47,7%), στην
Κεντρική Μακεδονία τα εργατικά ατυχήµατα κατέλαβαν µερίδιο της τάξης του 15,6% του συνόλου,
στη Στερεά Ελλάδα 9,5% και στη Θεσσαλία 3,6%.
Στη διάρκεια της τετραετίας 1998-2001 παρατηρήθηκε στον αριθµό των ατυχηµάτων µέση ετήσια
αύξηση της τάξης του 3,6% στο σύνολο της χώρα και 6,9% στους επιλεγµένους νοµούς, αντίθετα µε
το σύνολο των εργατικών ατυχηµάτων όπου και παρατηρήθηκε πτώση της τάξης του 4%. Θύµατα
εργατικών ατυχηµάτων αποτέλεσαν στο έτος 2000 (τελευταίο έτος µε διαθέσιµα στοιχεία) σχεδόν το
2,5% των απασχολούµενων στον τοµέα της µεταλλουργίας.
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Στις περιοχές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας
σχεδόν στο σύνολό τους τα ατυχήµατα συνέβησαν στους άνδρες εργαζόµενους στη µεταλλουργία, µε
ισοκατανεµηµένο πλήθος ατυχηµάτων µεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. Αύξηση
παρουσιάζουν τα ατυχήµατα στους έλληνες εργαζόµενους στη µεταλλουργία ενώ ραγδαία αύξηση
παρουσιάζουν τα εργατικά ατυχήµατα στους αλλοδαπούς εργαζόµενους. Παρόλα αυτά τα
περισσότερα ατυχήµατα καταγράφηκαν στους ηµεδαπούς εργαζόµενους. Φυσικά δεν είναι γνωστό
κατά πόσο όλοι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι είναι ασφαλισµένοι και αν καταγράφονται στο σύνολό τους
τα εργατικά ατυχήµατα που τους συµβαίνουν.
Η φύση των εργατικών ατυχηµάτων εντοπίζεται κυρίως σε προσκρούσεις σε σταθερά αντικείµενα,
χτυπήµατα σε ή από κινούµενα αντικείµενα, συµπίεση µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα, οι ολισθήσεις
οι καταρρεύσεις και τα κτυπήµατα από πίπτοντα αντικείµενα. Σχεδόν όλα τα ατυχήµατα συνέβησαν
στον εργασιακό χώρο. Τα ατυχήµατα αυτά προκάλεσαν κυρίως θλαστικά τραύµατα και κατάγµατα
και εντοπίζονται ως επί το πλείστον στους καρπούς, στα δάκτυλα και στα άκρα πόδια.
Τα ατυχήµατα που έχουν καταγραφεί στον κλάδο συνήθως δεν είναι τροχαία. Οι πρώτες βοήθειες
παρέχονται κυρίως σε νοσοκοµείο και ο 1 στους 8 χρήζει ανάγκη νοσηλείας.
Επιπλέον διαπιστώθηκε αυξητική πορεία των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο της µεταλλουργίας
τόσο στα τέσσερα µεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο επόµενο γράφηµα, όπου και διαπιστώνεται ότι τα 25 ατυχήµατα
σε πλήθος 1000 απασχολούµενων το 1998 έφτασαν στα 30 το 2001 για τις επιλεγµένες περιοχές.
Ηπιότερες αλλά υπαρκτές ήταν και οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στα εργατικά ατυχήµατα της
χώρας αφού τα 23 εργατικά ατυχήµατα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 1998 ανά 1000
εργαζόµενους ξεπέρασαν τα 25 το έτος 2001.

Συχνότητα ατυχηµάτων ανά 1000 εργαζόµενους
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Επαγγελµατικά Νοσήµατα στον Κλάδο του Μετάλλου
Στο κλάδο της µεταλλουργίας, οι κυριότερες επαγγελµατικές νόσοι είναι η επαγγελµατική βαρηκοΐα,
οι επαγγελµατικές δερµατοπάθειες, τα νοσήµατα από έκθεση σε αµίαντο, οι αποφρακτικές
πνευµονοπάθειες, οι µυοσκελετικές παθήσεις , η πυριτίαση, ο καρκίνος του πνεύµονα, του λάρυγγα
και το µεσοθηλίωµα από έκθεση σε αµίαντο, καθώς και καρκίνοι από έκθεση σε χρώµιο, αρσενικό,
αρωµατικές αµίνες, αλογονοµένους υδρογονάνθρακες, βενζόλιο, ιοντίζουσα ακτινοβολία κλπ.
Είναι τόσο φτωχά τα ελληνικά στοιχεία για τις Επαγγελµατικές Νόσους, που ουσιαστικά δεν
προσφέρονται για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικού συµπεράσµατος.
Ο µοναδικός φορές από τον οποίο αναγνωρίζονται και καταγράφονται τα επαγγελµατικά νοσήµατα
στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ. Κατά το έτος 2001 (µε 1.941.265 ασφαλισµένους) έγιναν 82 αιτήσεις
αναγνώρισης επαγγελµατικής νόσου και αναγνωρίσθηκαν οι 67 από αυτές.
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ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Τα µέταλλα εξάγονται από τα µεταλλεύµατα µε την
παραγωγή σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων
µε ποικίλες παραγωγικές διαδικασίες. Εν συνεχεία
υφίστανται διεργασίες αρχικού σχηµατισµού
(χύτευση,
κονιοµεταλλουργία),
διεργασίες
διαµόρφωσης (σφυρηλάτηση, διέλαση, έλαση, βαθιά
κοίλανση, κάµψη), διεργασίες αφαίρεσης υλικού
(κοπή,
διάτρηση,
λείανση,
µηχανουργικές
κατεργασίες), διεργασίες συνένωσης (συγκόλληση,
ηλεκτροσυγκόλληση, ηλώσεις/κοχλιώσεις), θερµικές
και θερµοχηµικές κατεργασίες και επιφανειακές
επικαλύψεις µετάλλων (επιµεταλλώσεις, βαφές).

Βλαπτικοί παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας της βιοµηχανίας µετάλλου
Οι βλαπτικοί παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας αποτελούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι παράγοντες αυτοί βρίσκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας στη βιοµηχανία µετάλλου.
Ακολουθεί µια γενική αναφορά και περιγραφή των διαφόρων τύπων κινδύνων.
Οι µηχανικοί κίνδυνοι συνήθως προέρχονται από την κίνηση των διαφόρων εξαρτηµάτων ή
τµηµάτων των µηχανών µε περιστροφικές, παλινδροµικές ή γραµµικές κινήσεις και κινήσεις
ταλάντωσης.
Τα επικίνδυνα σηµεία µηχανών είναι οι περιστρεφόµενοι άξονες ή εξαρτήµατα, οι περιστρεφόµενοι
τροχοί/τύµπανα/τροχαλίες/γρανάζια µε τους αντίστοιχους ιµάντες ή αλυσίδες, οι ακµές µεταξύ
κινούµενων πλακών, οι παλινδροµικές κινήσεις εργαλείων, και οι περιστρεφόµενοι κοχλίες ή έλικες.
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν µηχανικούς κινδύνους στη βιοµηχανία µετάλλου είναι οι
πρέσες (µηχανικές, υδραυλικές, αέρος) σε συνδυασµό µε διάφορα καλούπια, η χρήση διαφόρων
εργαλείων χειρός (ηλεκτρικά, αέρος, απλά) όπως δράπανα, τροχοί, ψαλίδια, αυτόµατες κοπτικές
µηχανές, στράντζες - µηχανές ορθογωνίσεως, κύλινδροι, ραουλοµηχανές, οι µηχανουργικές
κατεργασίες, µε ψαλίδι, δισκοπρίονο, πριονοκορδέλα, τροχό λείανσης, χειρονακτική λείανση και
σφυρηλάτηση, η αµµοβολή, οι πριτσιναδόροι, οι τσερκοµηχανές, και οι µηχανές περιτύλιξης.
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Οι θερµικοί κίνδυνοι αφορούν την επαφή µελών του εργαζοµένου µε πολύ θερµές ή πολύ ψυχρές
επιφάνειες ή υλικά. Το σηµείο κινδύνου µπορεί να είναι είτε µέρος ή το σύνολο της µηχανής, είτε
µέρος του αντικειµένου προς επεξεργασία.
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν θερµικούς κινδύνους στη βιοµηχανία µετάλλου είναι οι
φούρνοι (χαλυβουργεία, χυτήρια, θερµικές κατεργασίες, βαφεία) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις διαφόρων
τύπων, οι οξυγονοκολλήσεις (χρήση αερίων υπό πίεση και εύφλεκτων), οι ηλεκτροπόντες, οι
µηχανουργικές κατεργασίες, το δισκοπρίονο, η πριονοκορδέλα, το δράπανο, οι τροχοί λείανσης, και η
χειρονακτική λείανση.
Οι φυσικοί κίνδυνοι αφορούν κινδύνους που προέρχονται από την χρήση µηχανηµάτων και από τις
γενικές συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον.
Ο θόρυβος, οι δονήσεις και οι ακτινοβολίες είναι πολύ σηµαντικές πηγές κινδύνου και είναι άµεσα
συνδεδεµένα µε την λειτουργία των µηχανηµάτων. Η ένταση και η συχνότητά τους εξαρτώνται από
διάφορους παράγοντες όπως η σχεδίαση του µηχανήµατος, η συντήρηση του, ο τρόπος λειτουργίας
του, ο περιβάλλοντας χώρος, τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται στην πηγή κλπ.
Οι συνθήκες φωτισµού, αερισµού, και θερµοκρασίας του χώρου εργασίας αφορούν και γενικές αλλά
και ειδικές συνθήκες, καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το είδος της εργασίας που εκτελείται.
Οι φυσικοί κίνδυνοι εµφανίζονται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας αλλά µε
διαφορετικό βαθµό και σηµαντικότητα.

Κίνδυνοι που προέρχονται από διάφορους χηµικούς παράγοντες που εκλύονται κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας αλλά και από τη χρήση χηµικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών στην
παραγωγική διαδικασία.
Οι εκλυόµενοι χηµικοί παράγοντες µπορεί να εµφανίζονται υπό µορφή σκόνης, αερίων ή ατµών. Η
συγκέντρωση των επικίνδυνων ουσιών εξαρτάται από την ένταση της εργασίας αλλά και τα µέτρα που
χρησιµοποιούνται για την απαγωγή τους στην πηγή της εκποµπής.
Οι επικίνδυνες ουσίες µπορεί να χρησιµοποιούνται σε στερεή, υγρή, ή και αέρια µορφή.
Η προσβολή του εργαζόµενου µπορεί να γίνει µέσω της αναπνευστικής οδού, µέσω του δέρµατος µε
επαφή ή σπανιότερα µέσω κατάποσης.
Οι βιολογικοί κίνδυνοι αφορούν κυρίως τους κοινόχρηστους χώρους (αποδυτήρια, αποχωρητήρια,
εστιατόρια), βιολογικούς σταθµούς επεξεργασίας αποβλήτων, το σύστηµα ύδρευσης (και ιδιαίτερα
του πόσιµου νερού) αλλά και χρήσης κάποιων χηµικών ουσιών στην παραγωγική διαδικασία (π.χ.
υγρά κοπής)
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν χηµικούς κινδύνους στη βιοµηχανία µετάλλου είναι η
χαλυβουργία, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις διαφόρων τύπων, οι οξυγονοκολλήσεις, οι ηλεκτροπόντες, οι
θερµικές κατεργασίες (βαφή σε λάδι), τα µπάνια χηµικών (φωσφάτωση, γαλβάνισµα, επινικέλωση,
κλπ), οι καµπίνες βαφής, τα πιστόλια βαφής, οι κυκλώνες ανακύκλωσης βαφής σε διάφορους τύπους
(υγρή βαφή, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας κλπ), οι φούρνοι στεγνώµατος και πολυµερισµού βαφής,
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η θέρµανση και κόλληµα πλαστικών ή εφαρµογή κόλλας, και η χρήση διαφόρων χηµικών
χειρονακτικά (διαλύτες, καθαριστικά κλπ).
Οι εργονοµικοί κίνδυνοι αφορούν κινδύνους που προέρχονται από λανθασµένες στάσεις η κινήσεις
που πολλές φορές είναι αναγκασµένος να εκτελεί ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Οι λανθασµένες αυτές ενέργειες συνήθως προέρχονται από κακό σχεδιασµό των θέσεων εργασίας ή
των οργάνων χειρισµού και τµηµάτων των µηχανών.
Άλλες αιτίες εµφάνισης του κινδύνου αυτού είναι µη σωστή εκπαίδευση των εργαζοµένων και οι
επαναλαµβανόµενες κινήσεις ή η µακρόχρονη στατική καταπόνηση σε κάποιες θέσεις εργασίας.
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν εργονοµικούς κινδύνους στη βιοµηχανία µετάλλου είναι
οι πρέσες, οι στράντζες, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις διαφόρων τύπων, οι οξυγονοκολλήσεις, οι
ηλεκτροπόντες, η χειρονακτική διακίνηση φορτίων, τα βαφεία, οι υπολογιστές και τα γραφεία.
Οι κίνδυνοι πτώσης αφορούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόµενοι από πτώση υλικών ή
τµηµάτων µηχανών και πτώσεις των ίδιων των εργαζοµένων από ύψος ή και στο ίδιο επίπεδο.
Οι κίνδυνοι που αναφέρονται σε πτώσεις υλικών έχουν να κάνουν κυρίως µε µεταφορές υλικών
χειρονακτικά ή µε χρήση κάποιου µηχανήµατος (γερανογέφυρα, περονοφόρο, παλετοφόρο κλπ).
Οι κίνδυνοι που αφορούν πτώσεις εργαζοµένων έχουν να κάνουν µε τη θέση εργασίας (εργασία σε
ύψος ή όχι) και την κατάσταση του χώρου γύρω από αυτή (ύπαρξη ή όχι προστατευτικών, ανωµαλίες,
νερά, λάδια κλπ).
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν κινδύνους από πτώση στη βιοµηχανία µετάλλου είναι οι
γερανοί–γερανογέφυρες, τα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα (Clark), οι ανελκυστήρες, τα
παλετοφόρα, οι µεταφορικές ταινίες, η χειρονακτική διακίνηση φορτίων, τα διάφορα εξαρτήµατα των
παραπάνω µηχανηµάτων (σχοινιά, αλυσίδες, συρµατόσχοινα, ιµάντες, µαγνήτες, ηλεκτροµαγνήτες
κλπ), τα διάφορα άλλα οχήµατα µεταφοράς, οι διάδροµοι κυκλοφορίας, και τα ράφια αποθήκευσης

Ο κίνδυνος έκρηξης είναι συνήθως άµεσα συνδεδεµένος µε αυτόν τις πυρκαγιάς αλλά υπάρχουν
περιπτώσεις που θα µπορούσε να σηµειωθεί έκρηξη χωρίς απαραίτητα να έχουµε εκδήλωση
πυρκαγιάς, όπως σε εγκαταστάσεις αερίων υπό πίεση, αεροσυµπιεστές, και φιάλες αερίων.
Στη βιοµηχανία µετάλλου συνήθως δεν υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον ως πρώτη
βασική ύλη. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων ως βοηθητικά στοιχεία
όπως οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για τους καυστήρες φούρνων, και οι φιάλες ασετιλίνης και
οξυγόνου για την οξυγονοκόλληση.
Τα µηχανήµατα και διαδικασίες που ενέχουν κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης στη βιοµηχανία µετάλλου
είναι οι φούρνοι (καυστήρες), οι αεροσυµπιεστές, οι εγκαταστάσεις παροχής καυσίµου (φυσικού
αερίου, πετρελαίου), οι ηλεκτροσυγκολλήσεις διαφόρων τύπων και οι οξυγονοκολλήσεις.
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αλλά αυξάνεται η σηµαντικότητά του σε
περιπτώσεις που υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στο χώρο εργασίας.
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Ο κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύµα αφορά κάθε µηχάνηµα στο οποίο χρησιµοποιείται ηλεκτρική
ενέργεια για τη λειτουργία του αλλά και τη γενικότερη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συνόλου του
χώρου εργασίας. Απαιτείται προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις για θέµατα που αφορούν τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στους χώρους εργασίας αλλά και ενηµέρωση των εργαζοµένων για
τους κινδύνους που διατρέχουν από το ηλεκτρικό ρεύµα.

Οι κίνδυνοι από τις κτιριακές δοµές προέρχονται από βλάβες στην κτιριακή δοµή του χώρου
εργασίας. Σηµαντικό ρόλο δεν παίζει µόνο η στατική δοµή του κτιρίου (αντοχή του κτιρίου) αλλά και
η διάταξη των θέσεων εργασίας στο χώρο. Θα πρέπει να παρέχεται ικανός χώρος για την εκτέλεση
των εργασιών, εύκολη πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, ελεύθεροι διάδροµοι κυκλοφορίας και έξοδοι
διαφυγής.
Οι κίνδυνοι από ψυχολογικούς παράγοντες αφορούν τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξηµένη
ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια της εργασίας, λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας, αυξηµένης
ευθύνης κάποιων εργασιών, ή από κακές εργασιακές σχέσεις, κυκλικά ωράρια εργασίας και νυχτερινή
εργασία.
Οι οργανωτικοί κίνδυνοι προέρχονται από κακή οργάνωση των επί µέρους παραγωγικών
διαδικασιών. Αυτό έχει ως άµεση συνέπεια την αύξηση του άγχους λόγω της µη εύρυθµης λειτουργίας
του συστήµατος.
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Μέτρα πρόληψης και οδηγίες ασφαλούς εργασίας
Ο βασικός σκοπός της εκτίµησης της επικινδυνότητας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και αυτός
µπορεί να επιτευχθεί µε µια σειρά από µέτρα όπως:
-

-

-

Μετρήσεις στο περιβάλλον εργασίας των
αιωρούµενων σωµατιδίων (αδρανούς σκόνης
και
µετάλλων),
του
θορύβου,
του
µικροκλίµατος (θερµοκρασίας, υγρασίας,
ταχύτητας αέρα), των χηµικών ουσιών και της
ολισθηρότητας.
Ιατρικές
εξετάσεις
των
εργαζοµένων
(περιγράφονται παρακάτω).
Ενηµέρωση
εργαζοµένων
για
την
επικινδυνότητα της εισπνεόµενης σκόνης και
της στάθµης θορύβου που υπάρχει στο χώρο
εργασίας.
Αντικατάσταση των βλαπτικών χηµικών
παραγόντων µε άλλους αβλαβείς ή λιγότερο
βλαπτικούς για την υγεία των εργαζοµένων.
Περιορισµό της εκποµπής των βλαπτικών
επαγγελµατικών
παραγόντων
(θορύβου,
σκόνης, χηµικών) στην πηγή εκποµπής.
Τοποθέτηση κατάλληλων απαγωγών σκόνης
στα σηµεία εκποµπής .
Τοποθέτηση κατάλληλων ηχοαπορροφητικών
υλικών γύρω από τις µηχανές.
Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών
πλαισίων στα µηχανήµατα.
Χρήση ΜΑΠ (ειδικές µάσκες, γάντια, ποδιά,
παπούτσια, ωτοασπίδες).
Χρήση κατάλληλου εξοπλισµού µεταφοράς
συσκευασµένων κόνεων.
Τοποθέτηση
συσκευασµένης
σκόνης
µετάλλου
σε
συγκεκριµένο
χώρο
αποθήκευσης.
Εναλλαγές εργασίας.
∆ιορθωτικές εργονοµικές ενέργειες.
Καθαρισµός του δαπέδου εργασίας.
Τοποθέτηση αντιολισθητικών δαπέδων, όπου
είναι απαραίτητο.
Πρόγραµµα περιοδικών και προληπτικών
συντηρήσεων µηχανών και εξοπλισµού.
Εκπαίδευση χειριστών για τη λειτουργία και
συντήρηση του εξοπλισµού (και του
εξοπλισµού πυρόσβεσης).

-

-

Περιοδική επιθεώρηση και καθηµερινοί
έλεγχοι όλων των µηχανηµάτων µεταφοράς
υλικών καθώς και συντήρησή τους από
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι
επιθεωρήσεις θα αφορούν τα µέρη
υποκείµενα σε φθορά, τα συστήµατα
ασφαλείας, τις αλυσίδες κίνησης, τους
µηχανικούς πέδες, την λίπανση των
κινούµενων τµηµάτων των γερανώνγερανογεφυρών,
τα
προειδοποιητικά
σήµατα, τον ηλεκτρικό εξοπλισµό, τα
άγκιστρα, τα µέσα ανύψωσης και τα
προστατευτικά καλύµµατα.
Κατάλληλο επίπεδο φωτισµού στο χώρο.
Ηχοφωτεινή σήµανση προειδοποίησης στα
ανυψωτικά µηχανήµατα.
Συνεχής εκπαίδευση των εργαζοµένων.
Καταγραφή οδηγιών εργασίας.
Τήρηση ορίων ταχύτητας.
Τήρηση µέγιστων επιτρεπόµενων φορτίων
ανύψωσης.
Τοποθέτηση των χηµικών σε ασφαλή χώρο.
Τοποθέτηση των αγωγών ηλεκτρικού
ρεύµατος
σε
κατάλληλα
κανάλια
προστασίας.
Συντήρηση και τακτικός έλεγχος του
συστήµατος πυρόσβεσης.
Κατάλληλα
εκπαιδευµένη
οµάδα
πυροπροστασίας
Τακτικές ασκήσεις ετοιµότητας.
Αποµάκρυνση των κάθε µορφής υγρών, από
το χώρο τήξεως µετάλλων.
Προσεκτική µεταφορά των τηγµένων
µετάλλων στο χώρο χύτευσης.
Να µην γίνεται υπερφόρτωση των δοχείων
µεταφοράς τηγµένου µετάλλου.
Σωστός καθαρισµός και συντήρηση των
δοχείων µεταφοράς τηγµένων µετάλλων.
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους
κινδύνους έκρηξης.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ
Οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η µελέτη πεδίου επιλέχθηκαν µε βάση την στοιχειώδη
αντιπροσωπευτικότητά τους στο κλάδο του µετάλλου και εξελίχθηκε κυρίως µε βάση την δυνατότητα
πρόσβασης.
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, της Θεσσαλονίκης
και της Βοιωτίας.
Η µελέτη πεδίου σε καµία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου του µετάλλου στην
Ελλάδα. Αντικειµενικά προβλήµατα στην κατεύθυνση αυτή ήταν ο περιορισµένος χρόνος εξέλιξης
της µελέτης (1 έτος) και η πρόσβαση στις επιχειρήσεις.
Για την εκτίµηση των βλαπτικών επαγγελµατικών παραγόντων και των επιπτώσεών τους στην υγεία
και ασφάλεια των εργαζόµενων ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες :
- Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας
- Εργατική Υποκειµενικότητα µε το «Ερωτηµατολόγιο της Οµοιογενούς Οµάδας Εργαζόµενων»
- Εντοπισµός και περιγραφή των βλαπτικών παραγόντων για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων
- Ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον
- Ιατρικές Εξετάσεις

Ερωτηµατολόγια υποκειµενικής εκτίµησης οµογενούς οµάδας εργαζοµένων
Οι εργαζόµενοι ρωτήθηκαν για τους κινδύνους που θεωρούν ότι υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον
και για τα συµπτώµατα της υγείας τους που είναι πιθανό να έχουν κάποια σχέση µε την εργασία τους.
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι για την υγεία µε τους οποίους έρχονται αντιµέτωποι θεωρούν ότι είναι ο
θόρυβος, οι υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι και χαµηλές το χειµώνα, η σκόνη, οι καπνοί, και τα
αέρια.
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια, θεωρούν οι εργαζόµενοι ότι προέρχονται από πτώσεις
υλικών, ολίσθηση, εύφλεκτα υλικά, εκρήξεις, επικίνδυνα εργαλεία, και ηλεκτροπληξία.
Οι σηµαντικότεροι εργονοµικοί κίνδυνοι µε τους οποίους έρχονται αντιµέτωποι οι εργαζόµενοι είναι
ο έντονος ρυθµός εργασίας, η µονοτονία, ο υψηλός βαθµός ευθύνης, η πνευµατική κόπωση και η
διακίνηση χειρονακτικών φορτίων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ποσοστό εργαζοµένων που κυµαίνεται από 30% ως 60% δηλώνει ότι έχει
πέσει θύµα εργατικού ατυχήµατος.
Τα κύρια συµπτώµατα που αναφέρουν οι εργαζόµενοι είναι η οπτική κόπωση, το βούισµα στα αυτιά,
η δυσκολία στην ακοή, δυσκολία στην αναπνοή, ο βήχας, ενοχλήµατα του µυοσκελετικού
συστήµατος (πόνο στον αυχένα, στη µέση, στα πόδια και στα χέρια), το άγχος και η κούραση.

Θέµατα ασφαλείας
Για τη διερεύνηση των θεµάτων ασφάλειας χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί πίνακες ελέγχου µηχανών και
εξοπλισµού οι οποίοι εκπονήθηκαν από τα µέλη της οµάδας της µελέτης. Οι παραπάνω πίνακες
βοήθησαν στην αποτύπωση της κατάστασης των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού όλων των
παραγωγικών διαδικασιών που µελετήθηκαν.
Παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό των µηχανών που εξετάστηκαν δεν φέρουν σήµανση CE και
η γενική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται ως µέτρια. Επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό µηχανηµάτων
(κυρίως τροχιστικές µηχανές, τόρνοι και µηχανικές πρέσες) είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν φέρουν
προστατευτικές διατάξεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέρη ορισµένων µηχανών ήταν ιδιοκατασκευές
χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα επικίνδυνες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας είναι αφενός η αλλαγή των
καλουπιών από τους εργαζόµενους και αφετέρου οι «δοκιµές» της µηχανής µετά την αλλαγή.
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Όσον αφορά τους φούρνους τήξης µετάλλων και τις χυτόπρεσες που εξετάστηκαν στην παρούσα
µελέτη, εντοπίστηκαν σηµαντικοί κίνδυνοι εγκαύµατος για τους χειριστές που δεν φορούσαν τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανυψωτικός εξοπλισµός στις επιχειρήσεις που µελετήθηκαν συχνά δεν
είχε ηχητική σήµανση προειδοποίησης.
Τέλος η σήµανση στους χώρους εργασίας εκτιµάται ανεπαρκής για τις µισές από τις επιχειρήσεις που
εξετάστηκαν.

Μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον
Έγιναν µετρήσεις θορύβου σε όλα τα τµήµατα παραγωγής των επιχειρήσεων µε σταθερά ηχόµετρα
και φορητά ηχοδοσίµετρα. Ο θόρυβος σε διάφορα τµήµατα παραγωγής των επιχειρήσεων υπερβαίνει
τις οριακές τιµές που ορίζονται από τη νοµοθεσία.
Έγιναν δειγµατοληψίες αιωρούµενων σωµατιδίων (σκόνης) και µετάλλων σε όλα τα τµήµατα
παραγωγής των επιχειρήσεων µε σταθερές και φορητές αντλίες. Τα αιωρούµενα σωµατίδια σε µερικά
τµήµατα υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που καθορίζονται από τη νοµοθεσία. Ορισµένα µέταλλα
ευρέθησαν σε αυξηµένες τιµές σε µερικά τµήµατα, χωρίς όµως να υπερβαίνουν τις οριακές τιµές. Σε
δύο τµήµατα που είχαµε υπέρβαση των οριακών τιµών, αντίστοιχα είχαµε και υπέρβαση των οριακών
τιµών των µετάλλων στα βιολογικά υγρά των εργαζοµένων.
Έγιναν δειγµατοληψίες χηµικών ουσιών ( Εξάνιο, Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθυλο-βενζόλιο, pΞυλόλιο, m-Ξυλόλιο, ο-Ξυλόλιο και Τριχλωροαιθυλένιο) στα τµήµατα παραγωγής που υπήρχε
έκθεση των εργαζοµένων. Στις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν δεν υπήρχαν υπερβάσεις των
οριακών τιµών.
Έγιναν µετρήσεις µικροκλίµατος σε όλα τα τµήµατα παραγωγής. Σε ορισµένα τµήµατα οι τιµές ήταν
υψηλές. Επιπλέον το Χειµώνα στις µετρήσεις µικροκλίµατος σε όλα τα τµήµατα παραγωγής µιας
επιχείρησης οι τιµές ήταν πολύ χαµηλές.
Έγιναν µετρήσεις στατικής τριβής (ολισθηρότητας) σε διάφορα τµήµατα παραγωγής. Συγκρίνοντας
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τις προτεινόµενες «τιµές ασφάλειας» µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι τα δάπεδα σε µερικά τµήµατα αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο ολίσθησης για τους
εργαζόµενους.

Ιατρικές εξετάσεις
Ελήφθη συνοπτικό ιατρικό ιστορικό και έγιναν ακοοµετρήσεις και σπιροµετρήσεις.
Από το ιστορικό προκύπτει ότι τα συµπτώµατα που εµφανίζουν συχνότερα οι εργαζόµενοι είναι οι
οσφυ-ισχυαλγίες, οι κεφαλαλγίες, ο βήχας, η βαρηκοΐα , και οι εµβοές.
Λόγω του υψηλού ποσοστού εργαζοµένων που εντόπισε το θόρυβο ως ένα βασικό κίνδυνο για την
υγεία τους και των υψηλών επιπέδων θορύβου που διαπιστώθηκαν από τις µετρήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν, διενεργήθηκαν ακοοµετρήσεις.
Από τις ακοοµετρήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό εργαζοµένων, που κυµαίνεται
από 20% έως 60% παρουσιάζει πτώση της ακουστικής ικανότητας επαγγελµατικού τύπου.
Από τη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν την πτώση της ακουστικής ικανότητας διαπιστώθηκε
ότι η ηλικία, η εργασιακή ηλικία, και η ειδικότητα ή το τµήµα εργασίας είναι οι παράγοντες που
επηρεάζουν.
Για τον έλεγχο πιθανών αναπνευστικών προβληµάτων των εργαζοµένων λόγω της έκθεσής τους στη
σκόνη, διενεργήθηκαν σπιροµετρήσεις σε µερικές επιχειρήσεις.
Παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά µειωµένων τιµών των δεικτών των σπιροµετρήσεων, δηλαδή
ελάττωση των αναπνευστικών όγκων, χωρητικοτήτων και ροών.
Από τη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν την πτώση των τιµών, διαπιστώθηκε ότι εκτός από το
κάπνισµα και η ειδικότητα των εργαζοµένων ή το τµήµα εργασίας είναι παράγοντες που φαίνεται να
επηρεάζουν.
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Αξιολόγηση στοιχείων – προτάσεις βελτίωσης
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι είναι οι µηχανικοί (µηχανές, εξαρτήµατα κλπ), οι φυσικοί κίνδυνοι
(θόρυβος, το µικροκλίµα), οι χηµικοί κίνδυνοι (διάφορες χηµικές ουσίες), ο κίνδυνος ολισθηρότητας
και τα εργονοµικά προβλήµατα.
Οι προτάσεις βελτίωσης αφορούν κυρίως στον µηχανολογικό εξοπλισµό, τις κτιριακές δοµές και
εγκαταστάσεις, τον φωτισµό, τον εξαερισµό µε κεντρικό σχεδιασµό για τον περιορισµό της εκποµπής
των αιωρούµενων σωµατιδίων αδρανούς σκόνης, µετάλλων, αερίων και καπνών, την ανανέωση του
αέρα και τη βελτίωση του µικροκλίµατος (θερµοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα) µε κατάλληλο
κλιµατισµό καθώς και τον περιορισµό του εργασιακού θορύβου στην ηχητική πηγή.
Προτάσεις ιατρικής παρακολούθησης των εργαζοµένων
Πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση από ειδικό γιατρό εργασίας και να γίνεται τακτικός
(σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και της αρχές της Ιατρικής επιστήµης) ιατρικός έλεγχος των εργαζοµένων.
Αυτός περιλαµβάνει κυρίως έλεγχο της ακοής µε ακοογραφήµατα, του αναπνευστικού µε
ακτινογραφίες θώρακα και πλήρη λειτουργικό έλεγχο αναπνοής, έλεγχο στα βιολογικά υγρά των
επιπέδων των µετάλλων που εισπνέονται και έλεγχο του µυοσκελετικού συστήµατος. Επιπλέον πρέπει
να γίνεται ειδικός έλεγχος των συστηµάτων ή οργάνων στόχων (των χηµικών ουσιών και φυσικών
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος) µε τον ενδεδειγµένο κλινικο-εργαστηρικό έλεγχο.
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