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Περίλθψθ
Σα κζματα τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ και τθσ υγείασ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν
ελλθνικι εξορυκτικι βιομθχανία κακϊσ θ εργαςία ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο
χαρακτθρίηεται μία από τισ πιο επικίνδυνεσ. υνεπϊσ, αποτελεί φψιςτθ
προτεραιότθτα για τον μεταλλευτικό κλάδο θ μείωςθ των ατυχθμάτων.
τθν παροφςα εργαςία πραγματοποιείται ςτατιςτικι ανάλυςθ των ατυχθμάτων και
μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθ των δεικτϊν εργαςιακισ αςφάλειασ για τθν ελλθνικι
μεταλλευτικι βιομθχανία με ςτόχο τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αιτίων και
ςυνκθκϊν που ςχετίηονται με τα ατυχιματα ςτον ελλθνικό εξορυκτικό κλάδο. Η
χρονικι περίοδοσ που μελετικθκε καλφπτει το χρονικό διάςτθμα 1997-2017.
Αρχικά ςυλλζχκθκαν πρωτογενι δεδομζνα (ςτοιχεία ατυχθμάτων) από τισ
επικεωριςεισ μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδοσ. Επιλζχκθκαν για μελζτθ τα
ατυχιματα που είχαν πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτον εργαηόμενο (κανατθφόρα,
ατυχιματα που προκάλεςαν μόνιμθ βλάβθ ι και προςωρινι βλάβθ αλλά μεγάλθσ
διάρκειασ και που δυνθτικά κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε μόνιμθ βλάβθ).
Δθμιουργικθκε μια βάςθ δεδομζνων για τθ ςυςτθματικι καταγραφι των
ατυχθμάτων που ζχουν ςυμβεί ςε επιφανειακζσ και υπόγειεσ εκμεταλλεφςεισ. τθ
ςυνζχεια πραγματοποιικθκε θ κατθγοριοποίθςθ και θ ανάλυςθ των παραγόντων
που ςυνδζονται με τα ατυχιματα, ςφμφωνα με τθν κεωρία του Grose (ανκρϊπινοσ
παράγοντασ, περιβάλλον εργαςίασ, χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ, διοίκθςθ).
Σα αποτελζςματα τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ζδειξαν ότι με βάςθ τον
δείκτθ ςυχνότθτασ κανατθφόρων ατυχθμάτων ανά 100000 εργαηομζνουσ ο
μεγαλφτεροσ βακμόσ επικινδυνότθτασ παρουςιάηεται ςε λατομεία μαρμάρωνςχιςτολικικϊν πλακϊν και λατομεία αδρανϊν υλικϊν. Οι κφριεσ νομοκετικζσ
παραβάςεισ που εντοπίςτθκαν ςχετίηονται με τθ μθ χριςθ των μζςων ατομικισ
προςταςίασ, τθν ελλιπι εκπαίδευςθ και επίβλεψθ. Παρατθρείται ελαφρά πτωτικι
τάςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ (ατυχιματα ανά 100000 εργαηόμενουσ), ενϊ θ
ςυςχζτιςθ των δεικτϊν των ατυχθμάτων με τα οικονομικά μεγζκθ του (ΑΕΠ και
Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία για το κλάδο ορυχείων-λατομείων) ζδειξε ότι θ
μεταβολι των οικονομικϊν αυτϊν μεγεκϊν δεν επθρεάηει ςθμαντικά τθν
πολιτικιτων επιχειριςεων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτον κλάδο.
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Αbstract
Occupational safety and health issues are of great importance to the mining industry
since working in this workplace is characterized as one of the most dangerous works.
Therefore, the mining industry sets the reduction of accidents to the highest priority.
In the present work a statistical analysis of accidents in the Greek mining sector is
conducted and the temporal variation of selected accident indices during 2001-2017
is studied, aiming to recognize the main causes and conditions associated with
accidents.
Firstly, primary accident data were collected from mines inspection agencies in
Northern and Southern Greece. Accidents with a very serious impact on the workers
were selected for the study. These accidents included the fatal accidents, the
accidents that caused permanent damage to workers and the accidents that caused
serious temporary damage with long recovery duration, which potentially could lead
to a permanent damage. A database was created for the systematic recording of
accidents occurring both in surface and underground mines. Subsequently, the
classification and the analysis of the factors associated with accidents were carried
out, according to Grose's theory known also as 4M theory (Man, Media, Machine and
Management).
The results of the exploratory statistical analysis showed that based on the frequency
index of fatal accidents per 100000 workers, the highest degree of risk is presented in
quarries of marble-shale slabs and aggregates quarries. The main legislative
violations identified relate to the non-use of personal protective equipment,
inadequate training and supervision. During the period of 2001-2017 there is a slight
downward trend in the frequency index (accidents per 100000 employees), while the
correlation of accident indices with economic figures (GDP and Gross Value Added
for the mining and quarrying sector) showed that the change in these figures does
not significantly affect business policy on health and safety in the Greek mining
industry.
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι να μελετιςει μζςω τθσ
ςυςτθματικισ καταγραφισ και ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των ατυχθμάτων τθ
διαχρονικι εξζλιξθ τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ για τθν ελλθνικι μεταλλευτικι
βιομθχανία τθν τελευταία εικοςαετία. Η διερεφνθςθ περιλαμβάνει παραμζτρουσ
που ςχετίηονται με το εργαςιακό περιβάλλον, τισ εγκαταςτάςεισ-εξοπλιςμό,τον
ανκρϊπινο παράγοντα και τισ πολιτικζσ διαχείριςθσ των επιχειριςεων. Οι
παράμετροι αυτοί ςυςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά των καταγραφζντων
ατυχθμάτων προκειμζνου να εκτιμθκεί θ επίδραςι τουσ ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
που μπορεί να προκαλζςουν ζνα ατφχθμα. Επιπλζον, υπολογίηονται μια ςειρά από
δείκτεσ εργαςιακισ αςφάλειασ και μελετάται θ διαχρονικι τουσ εξζλιξθ. Οι δείκτεσ
εργαςιακισ

αςφάλειασ

ςυςχετίηονται

επίςθσ

με

δείκτεσ

οικονομικισ

δραςτθριότθτασ, με ςτόχο να εκτιμθκεί θ πικανι επίδραςθ δυςμενϊν οικονομικϊν
ςυνκθκϊν ςτο επίπεδο τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ. θμαντικι είναι θ προςζγγιςθ
του προβλιματοσ τθσ αςφάλειασ από τθν πλευρά τθσ ςωςτισ και ςυςτθματικότερθσ
καταγραφισ ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Σα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδασ
αφοροφν τα ζτθ 1997 ζωσ και 2017, ενϊ τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από τθν
Επικεϊρθςθ Νοτίου Ελλάδοσ αφοροφν το χρονικό διάςτθμα 2001-2017, κακϊσ δεν
ιταν δυνατι θ ςυλλογι των ατυχθμάτων για τα ζτθ 1997-2000. Λόγω αυτοφ του
περιοριςμοφ θ μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των δεικτϊν γίνεται για το χρονικό
διάςτθμα 2001-2017.
τθν παροφςα εργαςία διερευνϊνται τα ατυχιματα τα οποία χαρακτθρίςτθκαν ωσ
ςοβαρά και όχι το ςφνολο των ατυχθμάτωντθσ μεταλλευτικισ βιομθχανίασ. Με αυτό
τον τρόπο ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία για τα κανατθφόρα ατυχιματα, για τα ςοβαρά
ατυχιματα που προκάλεςαν μόνιμθ ανικανότθτα ςτον πακόντα και τα ςοβαρά που
προκάλεςαν ςτον πακόντα προςωρινι ανικανότθτα μεγάλθσ διάρκειασ ςτα οποία
δεν υπιρχαν βζβαια ςτοιχεία για τθν πλιρθ ανάκαμψθ και επιςτροφι του
εργαηόμενου ςτθν εργαςία. Σα ατυχιματα αυτά δθλϊνονται και καταγράφονται
πάντοτε ςτα δελτία ατυχθμάτων και κατά ςυνζπεια κεωροφνται ωσ τα πλζον
αξιόπιςτα ςτοιχεία. Η επιλογι των ατυχθμάτων ζγινε ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ
I

τθσ επικεϊρθςθσ Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδοσ. Άρα, κατά ςυνζπεια όλα
τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και οι ςχετικοίδείκτεσ αναφζρονται ςε
αυτζσ τισ κατθγορίεσ ατυχθμάτων.
Η διπλωματικι εργαςία αποτελείται από 5 κεφάλαια:
Σο 1ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ αποτελεί το ειςαγωγικό τμιμα ςτο κζμα τθσ
εργαςιακισ αςφάλειασ και υγείασ ςτθ μεταλλευτικι βιομθχανία. το κεφάλαιο αυτό
περιγράφονται οι βαςικότεροι κίνδυνοι του μεταλλευτικοφ κλάδου και δίνονται οι
ςτατιςτικοί δείκτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ
των ατυχθμάτων.
το 2o κεφάλαιο παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον οποίο ζγινε θ ςυλλογι των
δεδομζνων και θ ανάπτυξθ τθσ βάςθσ δεδομζνων προκειμζνου να καταχωρθκοφν
ςυςτθματικά όλα τα ςτοιχεία τα οποία ςυλλζχκθκαν από τθν επικεϊρθςθ
μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδοσ.
Σο 3o κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ των ατυχθμάτων
και τθν κατθγοριοποίθςθ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςε αυτά.
το 4o κεφάλαιο γίνεται ο υπολογιςμόσ των ςτατιςτικϊν δεικτϊν που
χρθςιμοποιικθκαν ςτθ μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των ατυχθμάτων και ςτθ
ςυνζχεια θ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ με τουσ δείκτεσ
οικονομικισ δραςτθριότθτοσ.
Σα ςυμπεράςματα και οιπροτάςεισ που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ δίνονται ςτο
5οκεφάλαιο. ε αυτό παρατίκενται επίςθσ και οι προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΗ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΔΕΙΚΣΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
Η επαγγελματικι υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων βρίςκεται πάντα ςτθν
επικαιρότθτα των κεμάτων ςε μια κοινωνία. Οι εργαηόμενοι βρίςκονται κακθμερινά
ςε επαφι με τον εργαςιακό τουσ χϊρο και περνοφν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ τουσ
ςτο περιβάλλον εργαςίασ τουσ. Είναι προφανζσ λοιπόν ότι ο χϊροσ ςτον οποίο
βρίςκεται πρζπει να του προςφζρει κακθμερινά τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
φμφωνα με τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ (Π.Ο.Τ.), πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ
προςοχι ςτθν πρόλθψθ των κινδφνων και ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ υγείασ και τθσ
αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο.
Με τον όρο υγιεινι εννοείται θ δθμιουργία τζτοιων ςυνκθκϊν ςτο εργαςιακό
περιβάλλον, ϊςτε να υφίςτανται όςο το δυνατόν λιγότεροι κίνδυνοι που ςχετίηονται
με τθν υγεία των εργαηομζνων. Ο όροσ αςφάλεια είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με το
προςωπικό και το περιβάλλον τθσ εγκατάςταςθσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ
εργαςία.

Πρακτικά,

βζβαια,

ςε

κάκε

διεργαςία

υπάρχει

ζνασ

βακμόσ

επικινδυνότθτασ για το προςωπικό και τθν εγκατάςταςθ. Επομζνωσ, θ ζννοια τθσ
αςφάλειασ αναφζρεται ςτον περιοριςμό του αρικμοφ και τθσ ςοβαρότθτασ των
ατυχϊν ςυμβάντων που προκαλοφνται ςε μια επιχείρθςθ.
Ωσ ατφχθμα ορίηεται κάκε βλάβθ ι καταςτροφι μζρουσ του ζργου ι γειτονικοφ
ζργου, που επζρχεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ι εξαιτίασ τθσ εργαςίασ και
επιφζρει προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ του ζργου, τθσ εκμετάλλευςθσ ι τθσ
χριςθσ. Ο όροσ ατφχθμα ςτθν παροφςα εργαςία αναφζρεται ςτο εργατικό ατφχθμα.
υμβάν ι περιςτατικό ονομάηεται οποιοδιποτε μθ προςχεδιαςμζνο γεγονόσ ι
ακολουκία γεγονότων, που μπορεί να οδθγιςει (όχι υποχρεωτικά) ςε τραυματιςμό,
αςκζνεια, κάνατο εργαηομζνου ι ςε υλικζσ απϊλειεσ. Η λζξθ περιςτατικό δεν φζρει
τθ ςυνδιλωςθ ότι το γεγονόσ ι θ ακολουκία των γεγονότων δεν μπορεί να
αποτραπεί, κάτι που ςυχνά υπονοείται ςτον όρο ατφχθμα. Ωσ ςοβαρό ατφχθμα
ορίηεται εκείνο το οποίο προκαλεί προςωρινι ανικανότθτα για ςχετικά μεγάλο
χρονικό διάςτθμα όπου ο εργαηόμενοσ δεν μπορεί να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του
και το οποίο δυνθτικά ςτο μζλλον να προκαλζςει μόνιμθ βλάβθ. Ωσ πολφ ςοβαρό
ατφχθμα ζχει κωρθκεί εκείνο που προκαλεί μόνιμθ βλάβθ (Γαλετάκθσ, 2014).
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1.1 Αςφάλεια και υγιεινι ςτθ μεταλλευτικι βιομθχανία
Η μεταλλευτικι βιομθχανία αποτελεί ζνα δυςμενζσ εργαςιακό περιβάλλον ςτο
οποίο ςυναντϊνται πολλοί κίνδυνοι, όπωσ είναι για παράδειγμα οι εκριξεισ και οι
πυρκαγιζσ, οι εκπομπζσ επικίνδυνων αερίων και ουςιϊν, θ πτϊςθ πετρωμάτων από
τισ οροφζσ, θκατολίςκθςθ πρανϊν, θ απϊλεια ελζγχου των μθχανθμάτων, οι
κίνδυνοι από διανομι και χριςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κ.ά. Οι εργαηόμενοι ςτθ
μεταλλευτικι βιομθχανία αντιμετωπίηουν πολλοφσ κινδφνουσ που είναι δφςκολο να
αποφευχκοφν λόγω του χαρακτιρα τθσ εργαςίασ και του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο
αυτι εξελίςςεται.
Οι μθ αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτα ορυχεία μπορεί να οδθγιςουν ςε υλικζσ
ηθμιζσ, διακοπι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, ςοβαρά ατυχιματα και ςτθ
χειρότερθ περίπτωςθ να προκαλζςουν απϊλεια ανκρϊπινων ηωϊν, που μερικζσ
φορζσ

μπορεί να

πάρουν το

χαρακτιρα

μεγάλθσ

ζκταςθσ

ατυχιματοσ

(majordisaster). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιου ατυχιματοσ είναι εκείνο
πουζλαβε χϊρα ςτο ανκρακωρυχείο Benxihu(Honkeiko) τθσ Κίνασ ςτισ 26 Απριλίου
το 1942 καικεωρείται μια από τισ χειρότερεσ καταςτροφζσ του κόςμου. το ατφχθμα
αυτό ςκοτϊκθκαν 1549 εργαηόμενοι, το 34% του ςυνόλου των ανκρακωρφχων που
ιταν ςε εργαςία εκείνθ τθν θμζρα (αραντινόσ, 2011).Ατυχιματα παρόμοιου
μεγζκουσ προξζνθςαν ζντονεσ αντιδράςεισ παγκοςμίωσ και θ ςκλθρι κριτικιτου
κόςμου πουοδιγθςεςταδιακά ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο επίπεδο τθσ αςφάλειασ
του μεταλλευτικοφ κλάδου.
Η αςφάλεια των ορυχείων είναι κζμα που απαςχολεί τθ διεκνι κοινότθτα και ζχουν
γίνειπολλζσ μελζτεσ για τθ διερεφνθςθ όλων των πτυχϊν τθσ.Μελζτθ του
αμερικανικοφ γραφείου μεταλλείων (USBM) διαπίςτωςε ότι το ανκρϊπινο λάκοσ
είναι θ αιτία ςχεδόν του 85% όλων των ατυχθμάτων. τθ μεταλλευτικι βιομθχανία
τθσ Αυςτραλίασ, το ανκρϊπινο λάκοσ προκαλεί δφο από τα τρία εργατικά
ατυχιματα (PattersonandShappell, 2008; Bonsu et al., 2017). ε ζνα άρκρο που
δθμοςιεφςε θAbbasi (2018), αναλφει και ςυγκρίνει μεδόδουσ για τθν ανάλυςθεκτίμθςθ των κινδφνων ςτθ μεταλλευτικι βιομθχανία. Επιςθμαίνει ότιθ κατανόθςθ
τθσ αιτίασ των ατυχθμάτων,με βάςθ τισ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ, τα διδάγματα
που αντλικθκαν και που ςυνεχίηουν να αντλοφνται και τισ εξελιγμζνεσ τεχνικζσ
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αςφαλείασ των ςυςτθμάτων, κα μποροφςε να αποτελζςει ςθμαντικό βιμα ςτθν
προςπάκεια ελάττωςισ τουσ και κυρίωσ ςτθν πρόλθψι τουσ. Μόνο με τθςωςτι
κατανόθςθ

τθσ

ακολουκίασ

ενόσ

ατυχιματοσμποροφν

να

ςχεδιαςτοφν

αποτελεςματικότερεσ λφςεισ. Όςο αφορά τθν μελζτθ των ατυχθμάτων ςτθ ελλθνικι
μεταλλευτικι βιομθχανία, οι Γεωργουλάκθσ και Γρθγόρογλουμελζτθςαν τα εργατικά
ατυχιματα για τθν περίοδο 1987-2000. Σα βαςικά τουσ ευριματα για τθν περίοδο
αυτι είναι ότι ςτα λατομεία αδρανϊν αν και απαςχολείταιτο 18% των εργαηομζνων
ςυμβαίνουν τα μιςά ατυχιματα. Αντίκετθ εικόνα φαίνεται να ιςχφει για τα
μεταλλεία-ορυχεία, όπου ενϊ απαςχολείται το 70% των εργαηομζνων ςυμβαίνουν
λιγότερα από το ¼ των κανατθφόρων ατυχθμάτων. Ακόμθ κακοριςτικισ ςθμαςίασ
για τθν αςφάλεια ςτα υπαίκρια ορυχεία-λατομεία επιςθμαίνονται ότι είναι τα
τεχνικά χαρακτθριςτικά των εκςκαφϊν. Οι Αγιουτάντθσ, Κομνίτςασ και Μποφνου
μελζτθςαν επίςθσ τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου ςτθν μεταλλευτικι βιομθχανία για
τθν περίοδο1999-2003,όπου διαπίςτωςαν ότι για να εξαχκοφν πλιρθ και ςωςτά
ςυμπεράςματα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και τα δζνδρα ανάλυςθσ τθσ
ακολουκίασ ενόσ ατυχθμάτοσ.

1.2Γενικά ςτατιςτικά για τθ μεταλλευτικι βιομθχανία ςτθν Ελλάδα
τον εξορυκτικό κλάδο τα τελευταία 30 χρόνια ςυμβαίνουν ετθςίωσ 250-300
ατυχιματα, εκ των οποίων κανατθφόρα είναι τα 6ςφμφωνα με δεδομζνα από
τισ επικεωριςεισ Μεταλλείων. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ςφνολο των
απαςχολοφμενων ςτον κλάδο ςε ετιςια βάςθ ανζρχεται ςε 16.300
εργαηόμενουσ, προκφπτει ότι θ ςυχνότθτα των κανατθφόρων ατυχθμάτων ανά
100.000 εργαηόμενουσ είναι37. Σα παραπάνω αφοροφν ατυχιματα ςτα ορυχεία
και λατομεία, κακϊσ και το μεταλλουργικό ςυγκρότθμα τθσ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ. Α.Ε. το
οποίο εντάςςεται κλαδικά ςτον ίδιο τομζα εφόςον βρίςκεται εντόσ
μεταλλευτικισ παραχϊρθςθσ του δθμοςίου. Αν ςυγκρικοφν τα παραπάνω με τα
ςτοιχεία του ΙΚΑ για τα εργατικά ατυχιματα για όλουσ τουσ κλάδουσ
οικονομικισ

δραςτθριότθτασ

(ςυχνότθτα

κανατθφόρων

ανά

100.000

εργαηόμενουσ) όπου θ ςυχνότθτα κυμαίνεται μεταξφ 4-5, ςυμπεραίνει κανείσ ότι
ζνασ εργαηόμενοσ ςτον εξορυκτικό τομζα ζχει πολλαπλάςια πικανότθτα να
υποςτεί κανατθφόρο ατφχθμα από κάποιον που απαςχολείται ςε άλλθ
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα (Σηεφζρθσ, 2009).
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το ςχιμα 1.1 παρουςιάηεται ο δείκτθσ κανατθφόρων ατυχθμάτων ανά 100.000
εργαηόμενουσ για διάφορουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ EU-27 για το 2010 και παρατθρείται ότι οι υψθλότεροιδείκτεσ
κανατθφόρων

ατυχθμάτων

ανά

100.000

εργαηομζνουσ

ανικουν

ςτον

μεταλλευτικό κλάδο (10,9) και ακολουκοφν ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ(6,6) και
οι μεταφορζσ (6,5).Διαπιςτϊνεται, λοιπόν, και θ αυξθμζνθ επικινδυνότθτα του
μεταλλευτικοφ κλάδου για τθν Ευρϊπθ.

Σχήμα 1.1: Δείκτθσ κανατθφόρωνατυχθμάτων ανά 100.000 εργαηόμενουσ για διάφορουσ κλάδουσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ EU-27 το 2010(Πθγι:Eurostatonlinedatacode: hsw_n2_02)

1.3ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΡΙΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΗ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
τθν ενότθτααυτιγίνεται αναφορά ςτουσ κυριότερουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ
εκτίκενται οι εργαηόμενοικαι απειλοφν τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ.Ο κλάδοσ
τθσ μεταλλευτικισ βιομθχανίασ, εξαιτίασ των κινδφνων των εξορυκτικϊν
δραςτθριοτιτων και τθσ πολυπλοκότθτασ των μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ,
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κακϊσ και των μεκόδων και διαδικαςιϊν τθσ εξόρυξθσ, δεν είναι ζνασ χϊροσ
αςφαλισ. Ανεξαρτιτωσ από τον καλό ςχεδιαςμό των μθχανθμάτων και των
εξελιγμζνων μεκόδων, υπάρχει πάντα θ πικανότθτα πρόκλθςθσ ςοβαρϊν
ατυχθμάτων. Κατά κφριο λόγο, θ ευκφνθ τθσ αςφάλειασ ςε κάκε ορυχείο-λατομείο
και ο τρόποσ λειτουργίασ του αφορά τθ διοίκθςθ (Paithankar, 2011). Οι βαςικοί
παράγοντεσ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςε ζνα ατφχθμα είναιο ίδιοσο
εργαηόμενοσ με ποςοςτό 80%, το περιβάλλον εργαςίασ και τα μζςα παραγωγισ με
ποςοςτό 15% και τελευταίοσ παράγοντασ τα απρόβλεπτα γεγονότα με ποςοςτό 5%.
Σα ατυχιματα που ςυμβαίνουν και οφείλονται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα μπορεί
να ςχετίηονται με τθν θλικία του πακόντα, τθν απειρία, τθ διανοθτικι ικανότθτα, το
άγχοσ και τθν κόπωςθ θ οποία αυξάνεται τισ τελευταίεσ ϊρεσ τθσ εργαςίασ και
πικανόν να οφείλεται ςε υπερωρίεσ και εντατικοποιιςεισ. Παρακάτω παρατίκενται
οι κυριότεροι μεταλλευτικοί κίνδυνοι που ςχετίηονται με το περιβάλλον εργαςίασ
και τα μζςα παραγωγισ(Γαλετάκθσ, 2014):


Πτϊςθοροφισςε υπόγεια ορυχεία



Πτϊςθ πετρωμάτων ι μεταλλεφματοσ από τισ πλευρζσ ι το μζτωπο τθσ
ςτοάσ



Κατολίςκθςθ εντόσ τθσ ςτοάσ μζρουσ του πετρϊματοσ ι του μεταλλεφματοσ



Απότομθ ειςροι υδάτων



Ολιςκθρότθτα εδάφουσ



Πτϊςθ υλικϊν ι αντικειμζνων



Χειριςμόσ επικίνδυνωνεργαλείων



Χειριςμόσμθχανθμάτων



Μεταφορά και διακίνθςθ μεταλλεφματοσ και αγόνων υλικϊν



Ζκρθξθ

λόγω

εφφλεκτων-εκρθκτικϊν

αερίων

ι

λόγωκακισ

χριςθσεκρθκτικϊν υλϊν


Ειςπνοι νοςογόνων κονιορτϊν



Ηλεκτροπλθξία από τθ χριςθθλεκτρικοφρεφματοσ,



Πυρκαγιά και αςφυξία



Άλλα αίτια

τθ ςυνζχεια αναλφονται οριςμζνοι από τουσ βαςικότερουσ κινδφνουσ που
προκαλοφν ατυχιματακαιςχετίηονται με το περιβάλλον εργαςίασ και τα μζςα
παραγωγισ.
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1.3.1 Πτώςη από πρανζσ
Σα εν ενεργεία ορυχεία ςτθν Ελλάδα είναι κατά κφριο λόγο επιφανειακά με άμεςο
επακόλουκο τα περιςςότερα ατυχιματα να ςυςχετίηονται με τθν φπαρξθ βακμίδων
και να αποτελοφν τθν πιο ςυχνι πθγι κινδφνου κατάτθ διαδικαςία τθσ εξόρυξθσ. Οι
πτϊςεισ από πρανι αναφζρονται ςε πεηοφσ και ςε μθχανιματα. υνεπϊσ,
ςχετίηονται με τθν προςοχι που οφείλουν να ζχουν οι πεηοί και με τθν κατάςταςθ
των μθχανθμάτων, τον βακμό εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν και των οδθγϊν. υχνά οι
πτϊςεισ αυτζσ ςυμβαίνουν ςε βακμίδεσ με φψοσ άνω των 15 μζτρων, για αυτό
αποβαίνουν και μοιραίεσ. Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ πεηοφσ, ατυχιματα λόγω
πτϊςθσ από πρανζσ ςυμβαίνουν επειδι ο εργαηόμενοσ πλθςίαςε ςτθν άκρθ τθσ
βακμίδασ και γλίςτρθςε, είτε γιατί θ βακμίδα υποχϊρθςε τοπικά. Όςον αφορά όμωσ
τα μθχανιματα, θ πτϊςθ από πρανζσ είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ αιτία κανατθφόρου
ατυχιματοσ (Γεωργουλάκθσ και Γρθγόρογλου, 2000). Απαραίτθτθ κρίνεται θ
ςιμανςθ ςε επικίνδυνα ςθμεία με προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, θ φπαρξθ
προςτατευτικοφ αναχϊματοσ ςτο φρφδι του πρανοφσ και θ τιρθςθ των
προβλεπόμενων κλίςεων αςφαλείασ.

1.3.2Πτώςη οροφήσ
Η πτϊςθ οροφισ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κίνδυνουσ που αντιμετωπίηουν
οι εργαηόμενοι ςε υπόγεια ορυχεία. Πρόςφατο παράδειγμα, το ατυχζσ ςυμβάν ςε
υπόγειο ανκρακωρυχείο ςτθν Κίνα το Γενάρθ του 2019, ςτο οποίο ςκοτϊκθκαν 21
άνκρωποιεξαιτίασ πτϊςθσ οροφισ (Δθμοςίευμα ςτουσ Times, 2019). Η γεωλογία
είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ εκτίμθςθστθσπικανότθτασαςτοχίασ του
εδάφουσ. τθν υπόγεια εξόρυξθ απαιτείται αρχικάθ γεωλογικι μελζτθ των
ςτρωμάτων για ζλεγχο τθσ ςτακερότθτασ, ξεςκαρϊματοσ και υποςτιριξθσ τθσ
οροφισ, θ ανάλυςθ των αποκεμάτων των κοιταςμάτων και θ μελζτθ των
γεωλογικϊν παραμζτρων. Απαιτείται θ λιψθ δειγμάτων για να ςυλλεχκοφν
πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανζσ γεωλογικζσ αςτοχίεσ, αςυνζχειεσ, κατακλάςεισ,
ρωγμζσ και ςπθλαιϊματα. Ακόμθ, πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ
γεωλογικϊν ανωμαλιϊν, όπωσ εδαφικι διάβρωςθ και χαμθλι ποιότθτα
κοιταςμάτων (Ευφραιμίδθσ, 2008). Σα ατυχιματα λόγω πτϊςεωνοροφισ ςε
υπόγεια ορυχεία ζχουν ελαττωκεί ςτο πζραςμα των χρόνων λόγω του υψθλοφ
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βακμοφ εκμθχάνιςθσ και βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτο μζτωπο, όπωσ ο
καλφτεροσ φωτιςμόσ, ο αεριςμόσ, θ εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων υποςτιριξθσ
και παρακολοφκθςθσ τθσ εντατικισ κατάςταςθσ των πετρωμάτων γφρω από τα
ανοίγματα των ςτοϊν(Γαλετάκθσ, 2014). Παρόλα αυτά,ςθμειϊνονται ακόμθ
παραλείψεισ του επιβλζποντοσ και του εργαηομζνου που ςχετίηονται με τθν
ζλλειψθ μζτρων αςφαλείασ ςε περιοχζσ με ανάγκθ για υποςτιριξθ, με πλθμμελι
ζλεγχο περιοχϊν υψθλοφ κινδφνου, με ακατάλλθλο ςχζδιο υποςτιριξθσ τθσ
οροφισ, αμζλεια των υπεφκυνων για ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του χϊρουεργαςίασ.
1.3.3Ατυχήματα κατά τη μεταφορά
Σα ατυχιματα που ςυμβαίνουν κατά τθ μεταφορά ςχετίηονται με τισ μεταφορικζσ
ταινίεσ κακϊσ καιμε τθ χριςθφορτθγϊν και φορτωτϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά
τθ διαδικαςία φόρτωςθσ,μεταφοράσ και απόκεςθστου μεταλλεφματοσ και των
αγόνων υλικϊν ςτουσ χϊρουσ τουμεταλλείου (Γεωργουλάκθσ και Γρθγόρογλου,
2000). Ζρευνεσ ζχουν δείξειότι οι επιςφαλείσ ενζργειεσ του προςωπικοφ και οι
κίνδυνοι που δθμιουργοφνται από ελλείψεισ ςτο περιβάλλον εργαςίασ ι από
δυςλειτουργία του εξοπλιςμοφ ςυμβάλλουν εξίςου ςτθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων
ςτον τομζα τωνμεταφορϊν. θμαντικό ρόλο ςτθν εμφάνιςθ τζτοιων ατυχθμάτων
παίηει θ αντίλθψθ και θ εμπειρία του οδθγοφ, θ ςυγκζντρωςθ, θ τιρθςθ
κανόνωνοδιγθςθσ, θ κακι ςυνεννόθςθ όςον αφορά τθ λειτουργία των
ταινιόδρομων, κακϊσ και ο ενδεχόμενοσ ακοφςιοσ λάκοσ χειριςμόσ του
οχιματοσ.υνεπϊσ, οι προςπάκειεσ κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ, ςτθ ςυντιρθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, των μζςων
μεταφοράσ και ςτθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων.Σζλοσ, κα πρζπει να δοκεί
προςοχι ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων
μεταφοράσ, ςτισ διαςτάςεισ των ςτοϊν, ςτθν κατάςταςθ του δικτφου μεταφοράσ,
κακϊσ και ςτον ςυςτθματικό ζλεγχο των μζςων μεταφοράσ για πικανζσ βλάβεσ και
ζπειτα τθν επιςκευι ιαντικατάςταςι τουσ.

1.3.4Ατυχήματα λόγω εκρηκτικών
Η χριςθ εκρθκτικϊν είναι ο κυριότεροσ τρόποσ εξόρυξθσ των υλικϊν ςτα
επιφανειακά μζτωπα. Η μζκοδοσ εξόρυξθσ με ανατίναξθ επιτυγχάνει τθν
αποκάλυψθ ορυκτϊν αποκεμάτων με μειωμζνο κόςτοσ.Οι εκρθκτικζσ φλεσ όμωσ
ευκφνονται γιαςοβαρά και καταςτροφικά ατυχιματαςε ορυχεία και λατομεία και
7

απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθ χριςθ τουσ.Πριν τθ χριςθ των εκρθκτικϊν
υλϊν ο εργαηόμενοσ πρζπει να ζχει εκπαιδευτεί κατάλλθλα. Μόνο ειδικευμζνο
προςωπικό μπορεί να είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ και τον χειριςμό τουσ.
θμαντικόσ είναι βζβαια ο προςεκτικόσ προγραμματιςμόσ προκειμζνου να
αποφεφγονται οι αποτυχθμζνεσ εναφςεισ, θ πρόωρθ ζκρθξθ και οι εκτοξεφςεισ
βράχων. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτον υπολογιςμό των χρόνων μεταξφ
των ανατινάξεων και να γίνεται ζλεγχοσ για πικανι διαταραχι των πετρωμάτων
από τθν προθγθκείςα ζκρθξθ.
1.3.5Ατυχήματα οφειλόμενα ςε ηλεκτρικζσ βλάβεσ
Σα ορυχεία και περιςςότερο τα υπόγεια ζργα είναι χϊροι ιδιαίτερα δυςμενείσ όςον
αφορά ςτθ διανομι και τθ χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι άνκρωποι είναι πικανό
να υποςτοφν θλεκτροπλθξία κακϊσ μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με υπερυψωμζνα
καλϊδια, ι εκτελϊντασ εργαςίεσ ςε θλεκτρικζσεγκαταςτάςεισ. Οι εργοδότεσ πρζπει
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να εξαςφαλίςουν ότι οι εργαηόμενοι
δεν εκτίκενται ςε θλεκτρικοφσ κινδφνουσ και οι εργαηόμενοι αντιςτοίχωσ να τθροφν
όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ. Προκειμζνου να αποτραποφν οι κίνδυνοι που
οφείλονται ςε θλεκτρικζσ βλάβεσ, οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτο λατομείο πρζπει
να ςυντθροφνται βάςει προγράμματοσ και ο θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να
ελζγχεται ςετακτικά χρονικά διαςτιματα.Ακόμθ, πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ
προςοχι ςτθ γείωςθ και τθν επαρκι μόνωςθ για τθν πρόλθψθ ενδεχόμενθσ
θλεκτροπλθξίασ.

1.4 ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Οι κυριότεροι δείκτεσ ατυχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα είναι:

1.4.1 Δείκτησ Συχνότητασ Ατυχημάτων
Ο δείκτθσ ςυχνότθτασ Δς(FrequencyRate) εκφράηει τον αρικμό των εργατικϊν
ατυχθμάτων ανά εκατομμφριο ωρϊν ζκκεςθσ (106), αναφζρεται ςε ετιςια περίοδο
και υπολογίηεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ (1.1):
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𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝊𝝌𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶𝝈(𝜟𝝇 ) =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗𝟏𝟎𝟔
𝜮φ𝝂𝝄𝝀𝝄𝜴𝝆ώ𝝂Έ𝜿𝜽𝜺𝝇𝜼𝝈 (𝜺𝝆𝜸𝜶𝝇ί𝜶𝝈)

(1.1)

Οι ϊρεσ ζκκεςθσ εργαςίασ είναι ζνα γινόμενο το οποίο υπολογίηεται από τον αρικμό
των εργαηομζνων ςε μια επιχείρθςθ επί τον μζςο όρο ωρϊν που απαςχολικθκε ο
εργαηόμενοσ ςε ετιςια βάςθ. ΗOccupationalSafetyandHealthAdministration (OSHA),
για τον υπολογιςμό του προθγοφμενου δείκτθ, προτείνει ςτον αρικμθτι τθσ
παραπάνω εξίςωςθσ να χρθςιμοποιοφνται αντί106 ϊρεσ, τισ 200000 ϊρεσ, επειδι
κεωρεί ότι αντιπροςωπεφει καλφτερα το μζςο μζγεκοσ μιασ μζςθσ βιομθχανικισ
μονάδασ με 100 εργαηόμενουσ ςε 40ωρθ εργαςία ανά εβδομάδα για 50 εβδομάδεσ
ετθςίωσ (100x50x40=200.000). Αυτι θ προςζγγιςθ είναι αρκετά χριςιμθ γιατί
ανάγει

τα

ατυχιματα

ανά

100

εργαηόμενουσ

πλιρουσ

απαςχόλθςθσ.

φμφωνα,λοιπόν, με τθν OSHAο δείκτθσ ςυχνότθτασ ορίηεται ωσ (ςχζςθ 1.2):
𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝊𝝌𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶𝝈 𝜟𝝇,𝒐𝒔𝒉𝒂 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝜮φ𝝂𝝄𝝀𝝄𝜴𝝆ώ𝝂Έ𝜿𝜽𝜺𝝇𝜼𝝈 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝇ί𝜶𝝈

(1.2)

Άλλοσ ζνασ χριςιμοσ δείκτθσ ςυχνότθτασ είναι εκείνοσ που εκφράηει τον αρικμό των
ατυχθμάτων ανά 100.000 εργαηόμενουσ (ςχζςθ 1.3):
𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝊𝝌𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶𝝈 𝜟𝝇,𝜺 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝜮φ𝝂𝝄𝝀𝝄𝜺𝝆𝜸𝜶𝜻𝝄𝝁έ𝝂𝝎𝝂 𝜧ζ𝝇𝝄𝝈ό𝝆𝝄𝝈ζ𝝉𝝄𝝊𝝈

(1.3)

1.4.2 Δείκτησ Σοβαρότητασ Ατυχημάτων
Ο δείκτθσ βαρφτθτασ ι ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων(SeverityRate) ζχει άμεςθ ςχζςθ με
τθν απϊλεια θμερϊν εργαςίασ ςε ετιςια βάςθ, ανά εκατομμφριο ωρϊν ζκκεςθσ
εργαςίασ και εκφράηεται από τον ακόλουκο τφπο (ςχζςθ 1.4):
𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝄𝜷𝜶𝝆ό𝝉𝜼𝝉𝜶𝝈 𝜟𝜷 =

𝜲𝜶𝝁ζ𝝂𝜺𝝈𝜢𝝁ζ𝝆𝜺𝝈𝜠𝝆𝜸𝜶𝝇ί𝜶𝝈∗𝟏𝟎𝟔
𝜮φ𝝂𝝄𝝀𝝄𝜴𝝆ώ𝝂Έ𝜿𝜽𝜺𝝇𝜼𝝈 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝇ί𝜶𝝈

(1.4)

Ο αρικμόσ των χαμζνων θμερϊν εξαιτίασ του ατυχιματοσ μετράται ζωσ τθν θμζρα
επιςτροφισ του εργαηομζνου ςτθ κζςθ εργαςίασ του.
Ζνασ άλλοσ δείκτθσ που εκφράηει τθ ςοβαρότθτα των ατυχθμάτων δίνεται από τθ
ςχζςθ 1.5 και δείχνει τον αρικμό των θμερϊν απουςίασ λόγω ατυχθμάτων από τθν
εργαςία ανά ατφχθμα (ετιςια βάςθ):
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𝜲𝜶𝝁ζ𝝂𝜺𝝈𝑯𝝁ζ𝝆𝜺𝝈
𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈 𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝄𝜷𝜶𝝆ό𝝉𝜼𝝉𝜶𝝈 =

(1.5)

Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ των ατυχθμάτων, εκτόσ από τουσ
προαναφερόμενουσ δείκτεσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο αρικμόσ των μθ
κανατθφόρων ανά κανατθφόρο ατφχθμα. τθν παροφςα εργαςία, επειδι
επιλζχκθκαν τα ςοβαρά και τα κανατθφόρα ατυχιματα, ο μόνοσ δείκτθσ που
χρθςιμοποιικθκε

είναι

ο

λόγοστων

κανατθφόρων

και

των

πολφ

ςοβαρϊνατυχθμάτων (μόνιμθ βλάβθ) προσ το ςφνολο των ατυχθμάτων που
μελετικθκαν.

1.4.3 Δείκτησ Ατυχημάτων Ανά Μονάδα Παραγωγήσ
Ο δείκτθσ ατυχθμάτων ανά μονάδα παραγωγισ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον ετιςιο
αρικμό ατυχθμάτων ανά εκατομμφριο τόνουσ του παραγόμενου προϊόντοσ και
προςδιορίηεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ (1.6):
𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂(𝜟𝝅 ) =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗𝟏𝟎𝟔
𝜠𝝉ή𝝇𝜾𝜶𝜫𝜶𝝆𝜶𝜸𝝎𝜸ή (𝒕𝒐𝒏)

(1.6)

O δείκτθσ αυτόσ υπολογίηεται είτε για το ςφνολο των ατυχθμάτων, είτε μόνο για τα
κανατθφόρα, είτε για τα μθ κανατθφόρα ατυχιματα.

1.4.4Δείκτησ ςυμβάντων
Ο δείκτθσ ςυμβάντων (IncidentRate) ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον βακμό ζκκεςθσ των
εργαηομζνων ςτα εργατικά ατυχιματα και υπολογίηεται ωσ εξισ(ςχζςθ 1.7):
𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝈𝜮𝝊𝝁𝜷ά𝝂𝝉𝝎𝝂 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜜𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗𝟏𝟎𝟎𝟎
𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜠𝜿𝝉𝜺𝜽𝜺𝜾𝝁ζ𝝂𝝎𝝂𝜠𝝆𝜸𝜶𝜻𝝄𝝁ζ𝝂𝝎𝝂

(1.7)

Αυτόσ ο δείκτθσ δεν οδθγεί ςε ςαφι ςυμπεράςματα αφοφ δεν λαμβάνεται υπόψθ ο
χρόνοσ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο των εργαηομζνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΗ ΔΕΔΟMΕΝΩΝ

ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΙ

2.1 υλλογι και παρουςίαςθ δεδομζνων
Σα δεδομζνα των ατυχθμάτων ςε υπόγεια και υπαίκρια ορυχεία και λατομείαπου
χρθςιμοποιικθκανςτθν εργαςία ςυλλζχκθκαν από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων
Βορείου και Νοτίου Ελλάδοστθν άνοιξθ του 2018και αφοροφν τα ατυχιματα που
προκλικθκαν από το 1997 ζωσ και το 2017 ςτθ Βόρεια Ελλάδα και από το 2001 ζωσ
και το 2017 ςτθ Νότια Ελλάδα. Σα δεδομζνα παραγωγισ και οικονομικισ
δραςτθριότθτασ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό ςχετικϊν δεικτϊν
ςυλλζχκθκαν από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ). Ωσ οικονομικά ςτοιχεία
χρθςιμοποιικθκαν θ Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία (ΑΠΑ) ςε εκατομμφρια ευρϊ
για τα ορυχεία-λατομεία, κακϊσ και το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) για τισ
χρονολογίεσ που αναφζρκθκαν.
Για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων των ατυχθμάτων πραγματοποιικθκαν2 εβδομαδιαίασ
διάρκειασ επιςκζψεισ ςτισ επικεωριςεισ μεταλλείων τθσ Βορείου Ελλάδοσ τθσ
Νοτίου Ελλάδοσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ δυςτυχθμάτων που καταγράφθκαν από τισ
επικεωριςεισ είναι 193. Από αυτά τα 99 ςυγκεντρϊκθκαν από το τμιμα
επικεϊρθςθσ Βορείου Ελλάδοσ και τα 94 από τθν επικεϊρθςθ Νοτίου Ελλάδοσ.
Σα δελτία δραςτθριότθτασ τα οποία μελετικθκαν ςτισ επικεωριςεισ είναι
εμπιςτευτικά ζγγραφα και κατά τθ διάρκεια μελζτθσ τουσ τθρικθκαν οι ςχετικζσ
διαδικαςίεσ που εξαςφαλίηουν τθν προςταςία των προςωπικϊν και άλλων
ευαίςκθτων δεδομζνων. Διαχωρίηονται με βάςθ το είδοσ τθσ εξορυκτικισ
δραςτθριότθτασ ςε ΔελτίαΛατομείων Αδρανϊν Τλικϊν, Ορυχείων Βιομθχανικϊν
Ορυκτϊν, Μεταλλείων Μεταλλικϊν Ορυκτϊν, Λατομείων Μαρμάρων, Λατομείων
ςχιςτολικικϊν πλακϊν και ςε Δελτία που αφοροφν τα ατυχιματα ςταΛιγνιτωρυχεία
τθσΔ.Ε.Η. Η παροφςα εργαςία επικεντρϊκθκε ςτα πολφ ςοβαρά με μόνιμθ ι
προςωρινι ανικανότθτα και τα κανατθφόρα δυςτυχιματα τα οποία επιλζχκθκαν
φςτερα από πολφωρθ μελζτθ των εκκζςεων πραγματογνωμοςφνθσ. Ωσ ςοβαρά
ζχουν κεωρθκεί τα ατυχιματα τα οποίαπροκάλεςαν προςωρινι ανικανότθτα
μεγάλθσ διάρκειασ και αβεβαιότθτα πλιρουσ ανάκαμψθσ και ωσ πολφ ςοβαρά αυτά
τα οποίαπροκάλεςαν μόνιμθ αναπθρία.
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Σα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από τισ επικεωριςεισ ειςιχκθςαν ςε μια βάςθ
δεδομζνων ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ excel για τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία
τουσ. Η δθμιουργία των πινάκωνπου δθμιουργικθκαν από τα δεδομζνα τθσ βάςθσ
του excelζγινε κυρίωσ με τθ βοικεια του λογιςμικοφ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ
Statgraphics5 Plusγια τθν ταχφτερθ επεξεργαςία και τθν ευχερζςτερθ εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.
Η επικεϊρθςθ μεταλλείων τθσ Ελλάδασζχει οργανωκεί, βάςει γεωγραφικϊν ορίων,
ςε τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδοσ (ΕΜΝΕ) με ζδρα τθν Ακινα και
ςε Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ (ΕΜΒΕ) με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ.
Ειδικότερα, ςτο Σμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδοσ υπάγονται οι
Περιφζρειεσ Αττικισ, τερεάσ Ελλάδασ, Πελοποννιςου, Κριτθσ, Νοτίου Αιγαίου,
Ιονίου και Δυτικισ Ελλάδοσ. το Σμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ
υπάγονται οι Περιφζρειεσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Ανατολικισ
Μακεδονίασ - Θράκθσ, Δυτικισ Μακεδονίασ, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.Η
επικεϊρθςθ μεταλλείων υπάγεται ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
(Τ.Π.Ε.Κ.Α.).
Οι

δραςτθριότθτεσ-αρμοδιότθτεσ

των

τμθμάτων

Επικεϊρθςθσ

Μεταλλείων

ςχετίηονται με τισ επιχειριςεισ του εξορυκτικοφ κλάδου, με τουσ εργαηομζνουσ, με
τουσ πολίτεσ και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. κοπόσ τουσ είναι θ ενιαία εφαρμογι τθσ
νομοκεςίασ του κλάδουμε ςωςτι αξιοποίθςθ του ορυκτοφ πλοφτου τθσ χϊρασ,
μεεξαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων και του
περιβάλλοντοσ, ενϊ παράλλθλα ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ τθσ παράνομθσ εξορυκτικισ
δραςτθριότθτασ.Η δράςθ των τμθμάτων Επικεωριςεων Μεταλλείων οφείλει να
είναι ευζλικτθ και γριγορθ με ελάχιςτεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Η υπθρεςία
αυτι ζχει ρόλο ανάλογο τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων
που ςυμβαίνουν εντόσ των χϊρων εξόρυξθσ και των εγκαταςτάςεων.
Οι αρμόδιοι τθσ επικεϊρθςθσ μεταλλείων, μόλισ ειδοποιθκοφν για ζνα ςυμβάν,
αποφαςίηουν το ςυντομότερο δυνατό για τθ διενζργεια ι μθ, ςχετικισ
πραγματογνωμοςφνθσ. Οι πραγματογνϊμονεσ οφείλουν το ςυντομότερο δυνατό και
το πολφ ςε 10 μζρεσ να μεταβοφν ςτον τόπο όπου ςυνζβθ το ατφχθμα και να
εξετάςουν κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ειδικά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δυςτυχιματοσ θ
παραπάνω προκεςμία δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 5 θμζρεσ
Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ).
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ςφμφωνα με τον

Σα

ςτοιχεία

που

καταγράφονται

για

τα

εργατικά

ατυχιματα

από

τισ

επικεωριςεισΜεταλλείων δενεναρμονίηονται πλιρωσ με τθν οδθγία τθσ ESAW
(EuropeanStatisticsonAccidentsatWork) του 1990. Η υιοκζτθςθ όμωσ από τισ
επικεωριςεισ μεταλλείων τθσ υποχρζωςθσ καταγραφισ όλων των ατυχθμάτων του
που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν απουςία εργαηομζνου για πάνω από 3 θμζρεσ
(διεκνισ πρακτικι) επιτρζπει τθ ςφγκριςθτων ςτοιχείων με τα αντίςτοιχα των άλλων
ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Με τον τρόπο αυτό και τα ςτοιχεία των ατυχθμάτων από τθν
ελλθνικι εξορυκτικιβιομθχανία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο και να ςυμβάλλουν και αυτά ςτθ χάραξθ και προϊκθςθ πολιτικϊν και
πρακτικϊν πρόλθψθσ των ατυχθμάτων τόςο ςε κοινοτικό επίπεδο όςο και ςτα
επιμζρουσ κράτθ μζλθ (Eurostat, 2001).
Η ζκκεςθπραγματογνωμοςφνθσ ατυχθμάτων που ςυντάςςεται από τα αρμόδια
ςτελζχθ τθσ επικεϊρθςθ μεταλλείων ςυμμορφϊνεται με το άρκρο 99 του ΚΜΛΕ και
περιλαμβάνει:
 Γενικζσ πλθροφορίεσ: Χρόνοσ ειδοποίθςθσ τθσ Τπθρεςίασ από τθν εταιρεία
ι/και το Αςτυνομικό Σμιμα, κακϊσ και τισ προθγθκείςεσ ενζργειεσ πριν από
τθν αυτοψία.
 τοιχεία πακόντοσ:Ονοματεπϊνυμο, ειδικότθτα, επαγγελματικζσ άδειεσ,
προχπθρεςία (ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο, ςε άλλεσ εργαςίεσ).
 τοιχεία ατυχιματοσ: Ημερομθνία, ϊρα, κζςθ εργαςίασ, περιγραφι του
χϊρου, είδοσ ατυχιματοσ (κανατθφόρο, ακρωτθριαςμόσ, τραυματιςμόσ,
κ.λπ.). τοιχεία ιατρικισ γνωμάτευςθσ (αν υπάρχει), λοιπζσ επιπτϊςεισ, ςε
ζργα, χϊρουσ, μθχανιματα.
 Περιγραφιατυχιματοσ.
 Απόψεισ:Αςτυνομικισ αρχισ, εκμεταλλευτι/διεφκυνςθσ ζργου, προςωπικοφ
επίβλεψθσ/επιςταςίασ, αυτοπτϊν μαρτφρων, εκπροςϊπων εργαηομζνων.
 Πικανά αίτια και ςυνκικεσ:Άμεςθ αιτία, δθμιουργία επικίνδυνων ςυνκθκϊν,
ζμμεςα αίτια, παραλείψεισ ι λανκαςμζνεσ ενζργειεσ υπευκφνων,
ελαττϊματα εξοπλιςμοφ, ελλιπισ προλθπτικι ςυντιρθςθ, ελλείψεισ τθσ
Διοίκθςθσ ςε επίπεδο πολιτικισ ςε κζματα αςφάλειασ, κ.λπ. και
ςυγκεκριμζνα όλα τα πικανά αίτια και ςυνκικεσ που ςυνζβαλαν ςτθ
δθμιουργία του ατυχιματοσ.
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 Διαπιςτϊςεισ παραβάςεων:υγκεκριμζνων διατάξεων του ΚΜΛΕ και τθσ
λοιπισ νομοκεςίασ, των εγκεκριμζνων Ειδικϊν Κανονιςμϊν και οδθγιϊν
αςφαλοφσ εργαςίασ και προθγοφμενων εντολϊν επικεϊρθςθσ Μεταλλείων.
 υμπεράςματα – Κατανομι ευκυνϊν:Σθν κατανομι των ευκυνϊν ςε κάκε
κατεφκυνςθ και τθν επιςιμανςθ τυχόν ςθμείων που πρζπει να
διελευκανκοφν ςτθν ανάκριςθ, για τα αίτια του ςυμβάντοσ και τθν απόδοςθ
των αντίςτοιχων ευκυνϊν.
Τπόδειγμα ζκκεςθσ ατυχιματοσ, με το οποίο ςυλλζχκθκαν δεδομζνα τθσ παροφςασ
εργαςίασ, επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα Iςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ.

2.2 Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων για τα ςτοιχεία των ατυχθμάτων
Για τθν ανάπτυξθ κατάλλθλθσ βάςθσ δεδομζνων που διευκολφνει ςτθ ςυνζχεια τθν
ανάλυςθ

τουσ

χρθςιμοποιικθκε

το

λογιςμικό

Excel.

Σα

αρχικά

δεδομζναεπεξεργάςτθκαν και δθμιουργικθκε μια καινοφρια βάςθ δεδομζνων ςε
μορφι ενόσ φφλλου εργαςίασ,όπου κάκε ατφχθμα αποτελεί μία εγγραφι ςτθ βάςθ
δεδομζνων και κάκε εγγραφι περιλαμβάνει 23 πεδία που αποτελοφν τισ
παραμζτρουσ κάκε ατυχιματοσ που επιλζχκθκαν για τθν καταγραφι και ανάλυςθ
ςτθ ςυνζχεια. Σα πεδία αυτά είναι :
1. Ημζρα που ςυνζβθ το ατφχθμα
2. Ζτοσπου ςυνζβθ το ατφχθμα(από 1997 ζωσ 2017)
3. Μινασπου ςυνζβθ το ατφχθμα
4. Ώραπου ςυνζβθ το ατφχθμα
5. Ηλικία εργαηομζνου
6. Ειδικότθτα εργαηομζνου. Η παράμετροσ αυτι,κακϊσ και οι επόμενεσ,
κεωρικθκε κατθγορικι μεταβλθτι και λαμβάνει τιμζσ από 10ειδικότθτεσ
εργαηομζνων
επιςτάτθσ,

όπουπεριλαμβάνονται:εργάτθσ
χειριςτισ

μθχανθμάτων

ζργου

γενικϊν
(Μ.Ε.),

κακθκόντων,
μθχανοτεχνίτθσ,

θλεκτροτεχνίτθσ, πιςτολαδόροσ-ςυρματοκόπτθσ, άλλο(που περιλαμβάνει
ξζνοσ*ιδιϊτθσ-επιςκζπτθσ+,

εκμεταλλευτισ

λατομείου,

υλοτόμοσ),

υπομθχανικόσ, γομωτισ, λικοκόπτθσ και λικοξόοσ
7. Εργαςιακι

ςχζςθ

πακόντα:εργαηόμενοσ

τθσ

εκμεταλλευτι) , εργαηόμενοσ ςε εργολάβο, άλλο
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εταιρείασ

(ανικει

ςε

8. Μζκοδοσ εκμετάλλευςθσ:υπαίκρια ,υπόγεια
9. Είδοσ εκμετάλλευςθσ με τιμζσ: λατομείο αδρανϊν υλικϊν, λιγνιτωρυχείο,
λατομείο μαρμάρων, μεταλλείο, λατομείο ςχιςτολικικϊν πλακϊν, λατομείο
βιομθχανικϊν ορυκτϊν
10. Επικεϊρθςθ Μεταλλείων:Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου
Ελλάδοσ
11. Μζλοσ ςϊματοσ που υπζςτθ τραυματιςμό:κεφάλι, κάτω άκρα, πολλαπλά
μζλθ, άνω άκρα, κορμόσ
12. Είδοσ τραυματιςμοφ:απϊλεια μζλουσ, κάταγμα οςτοφ, πλθγζσ και
επιφανειακά

τραφματα,

εςωτερικά

τραφματα,

τραυματιςμόσ

από

θλεκτροπλθξία, πολλαπλά τραφματα, αςφυξία, εγκαφματα, παραλυςία,
άλλο
13. οβαρότθτα ατυχιματοσ:μόνιμθ ανικανότθτα, προςωρινι ανικανότθτα,
κανατθφόρο
14. Θζςθ ατυχιματοσ: μζτωπο εξόρυξθσ, χϊροσ απόκεςθσ, μεταλλευτικζσ
εγκαταςτάςεισ, χϊροσ ςυνεργείου, οδόσ μεταφοράσ, ςτοά μεταφοράσ,
θλεκτρο-μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ, άλλο
15. Μζςο/Εξοπλιςμόσ που εμπλζκεται ςτο ατφχθμα: επικίνδυνα υλικά, κινθτόσ
εξοπλιςμόσ, ςυνεχι ςυςτιματα μεταφοράσ και αποκικευςθσ, θλεκτρικά
εργαλεία χειρόσ/αυτοκινοφμενοσ εξοπλιςμόσ, δεν εμπλζκεται, άλλο
16. Εμπειρία πακόντοσ ςε μεταλλευτικζσ/λατομικζσ εργαςίεσ: ναι, όχι, μθ
διακζςιμα ςτοιχεία
17. Εμπειρία πακόντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία:ναι, όχι, μθ διακζςιμα
ςτοιχεία
18. Χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ/ςυντιρθςθ: ναι, όχι, μθ
διακζςιμα ςτοιχεία
19. Χριςθ μζτρων ατομικισ προςταςίασ(ΜΑΠ):ναι, όχι, μθ διακζςιμα ςτοιχεία
20. Εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία: ναι, όχι, μθ διακζςιμα ςτοιχεία
21. Αρικμόσ

απολεςκζντων

θμερϊν:Αρικμόσ

θμερϊν

(αρικμθτικά),

μθ

διακζςιμα ςτοιχεία, δεν επζςτρεψε ςτθν εταιρεία
22. Υπαρξθ επίβλεψθσ και τεχνικόσ αςφαλείασ: ναι, όχι, μθ διακζςιμα ςτοιχεία
23. Παραβάςεισνομοκεςίασ: Περιλαμβάνει τα άρκρα και τισ επιμζρουσ
παραγράφουσ των άρκρων του ΚΜΛΕτα οποία παραβιάςτθκαν με βάςθ το
δελτίο καταγραφισ του ατυχιματοσ. ε ζνα ατφχθμα μπορεί να ςυνζβθςαν
πάνω από μία παράβαςθ των άρκρων του ΚΜΛΕ
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Συπικά αποςπάςματααπό τθ βάςθ δεδομζνων που δθμιουργικθκε ςε περιβάλλον
excelδίνονται ςτουσ πίνακεσ 2.1 ζωσ 2.6. Ο πίνακασ 2.7 περιζχει τυπικό απόςπαςμα
των ςφντομων περιγραφϊν των ατυχθμάτων, όπωσ αυτά καταχωρικθκαν ςτθ βάςθ
δεδομζνων. Σα πλιρθ ςτοιχεία των ατυχθμάτων που καταγράφθκαν ςτθ βάςθ
δεδομζνων δίνεται ςτο ΠαράρτθμαΙΙ.

Ημζρα

Πίνακασ 2.1:Συπικό απόςπαςμα για τα πεδία 1 ζωσ 6 τθσ βάςεωσ δεδομζνων
Μινασ
Ζτοσ
Ώρα
Ηλικία
Ειδικότθτα

11

Απρίλιοσ

1997

12:30:00μμ

39

Χειριςτισ Μ.Ε.

15

Νοζμβριοσ

1998

6:00:00 πμ

38

Χειριςτισ Μ.Ε.

19

Οκτϊβριοσ

1998

7:30:00 πμ

38

Επιςτάτθσ

22

Ιανουάριοσ

1998

8:30:00 πμ

43

Μθχανοτεχνίτθσ

Πίνακασ 2.2:Συπικό απόςπαςμα για τα πεδία 7 ζωσ 10 τθσ βάςεωσ δεδομζνων
Εργαςιακι ςχζςθ
Μζκοδοσ
Είδοσ εκμετάλλευςθσ
πακόντα
εκμετάλλευςθσ

ΕΜΒΕ /
ΕΜΝΕ

Ανικει ςε εκμεταλλευτι

Τπαίκρια

Λιγνιτωρυχείο

Βορείου

Ανικει ςε εκμεταλλευτι

Τπαίκρια

Λιγνιτωρυχείο

Βορείου

Ανικει ςε εκμεταλλευτι

Τπαίκρια

Λατομείο μαρμάρων

Βορείου

Ανικει ςε εκμεταλλευτι

Τπαίκρια

Μεταλλείο

Βορείου

Πίνακασ 2.3:Συπικό απόςπαςμα για τα πεδία 11 ζωσ 14 τθσ βάςεωσ δεδομζνων
Μζλοσ ςϊματοσ που
Είδοσ τραυματιςμοφ
οβαρότθτα
κζςθ ατυχιματοσ
υπζςτθ τραυματιςμό
ατυχιματοσ
Πολλαπλά μζλθ
Πολλαπλά τραφματα
Θανατθφόρο
Μζτωπο εξόρυξθσ
Πολλαπλά μζλθ

Πολλαπλά τραφματα

Θανατθφόρο

Χϊροσ απόκεςθσ

Κεφάλι

απϊλεια μζλουσ

Θανατθφόρο

Μζτωπο εξόρυξθσ

Κεφάλι

Εςωτερικά τραφματα

Προςωρινι
ανικανότθτα

Μεταλλευτικζσ
εγκαταςτάςεισ

Πίνακασ 2.4:Συπικό απόςπαςμα για τα πεδία 15 ζωσ 18 τθσ βάςεωσ δεδομζνων
Μζςο/Εξοπλιςμόσ
Εμπειρία πακόντοσ ςτο χϊρο
Εμπειρία
Χριςθ προςτατευτικϊν
που εμπλζκεται ςτο
τωνορυχείων-λατομείων
πακόντοσ ςτθ
διατάξεων
ατφχθμα
ςυγκεκριμζνθ
εξοπλιςμοφ/ςυντιρθςθ
εργαςία
Κινθτόσ εξοπλιςμόσ
Ναι
Ναι
Μθ διακζςιμα ςτοιχεία
υνεχι ςυςτιματα
μεταφοράσ και
αποκικευςθσ
Δεν εμπλζκεται

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

Ναι

Ναι

Όχι

Δεν εμπλζκεται

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

τον πίνακα 2.5 ςτον αρικμό των απολεςκζντων θμερϊν ο ςυμβολιςμόσ (-)
αναφζρεται ςτα κανατθφόρα ατυχιματα.
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Πίνακασ 2.5:Συπικό απόςπαςμα για τα πεδία 19 ζωσ 22 τθσ βάςεωσ δεδομζνων
Χριςθ ΜΑΠ
Εκπαίδευςθ από τθν
Αρικμόσ
Υπαρξθ επίβλεψθσ και
εταιρεία
απολεςκζντων
τεχνικόσ αςφαλείασ
θμερϊν
Μθ διακζςιμα ςτοιχεία
Μθ διακζςιμα ςτοιχεία
Ναι
Μθ διακζςιμα ςτοιχεία
Μθ διακζςιμα ςτοιχεία
Ναι
Όχι

Όχι

-

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

Μθ διακζςιμα ςτοιχεία

9

Ναι

τον πίνακα 2.6 τα άρκρα ςυμβολίηονται με τον κωδικό «Α» και οι παράγραφοι κάκε
άρκρου με τον κωδικό «Π», ζτςι θ παράβαςθ Α86Π1 αναφζρεται ςτο άρκρο 86 και
πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ παράγραφο 1 του άρκρου.
ου

Πίνακασ 2.6:Συπικό απόςπαςμα του 23 πεδίου των παραβάςεων των ατυχθμάτων
Παραβάςεισ νομοκεςίασ (άρκρα ΚΜΛΕ)
Α86Π1

Α84Π1

Α83Π2

Α20Π2

Α20Π4

Α8

Α20Π4

A17Π3Β

Α17Π3

Α17Π3

Α8

Α8

A13

Α8

Πίνακασ 2.7:Συπικό απόςπαςμα τθσ ςφντομθσ περιγραφισ των ατυχθμάτων
φντομθ περιγραφι ατυχθμάτων
Σο κφμα εργαηόταν πλθςίον πρανοφσ όπου υπιρχαν ςοβαρζσ ενδείξεισ για επικείμενθ κατολίςκθςθ
λόγω ρθγμάτων, με αποτζλεςμα να παραςυρκεί, να ανατραπεί και να καλυφκεί με μπάηα ο
εκςκαφζασ.
Πικανολογείται ότι το κφμα επιχείρθςε να περάςει από τον ταινιόδρομο τθ ςτιγμι που αυτόσ ιταν
ςταματθμζνοσ.Ενϊ βριςκόταν επάνω ςτθν ταινία, αυτι τζκθκε ςε λειτουργία με αποτζλεςμα να τον
παραςφρει.
Υςτερα από τθ διαδικαςία ορκογωνιςμοφ προζκυψαν δφο όγκοι τουσ οποίουσ ξεχϊριςαν με τθ
βοικεια φορτωτι για να εκτιμιςουν τθν ποιότθτα των κομμζνων τεμαχίων και να προκφψουν οι
επικυμθτζσ διαςτάςεισ. Σο κφμα, μόλισ ο φορτωτισ ανζτρεψε τον μεγαλφτερο όγκο ϊςτε θ επιφάνεια
κοπισ να είναι παράλλθλθ ςτο ζδαφοσ, μπικε ανάμεςα να ξεπλφνει τισ επιφάνειεσ του μαρμάρου που
προζκυψαν από τθν κοπι. Εκείνθ τθν ςτιγμι ανατράπθκε ο μικρότεροσ όγκοσ προςκροφοντασ ςτον
μεγαλφτερο και επιλκε ο αποκεφαλιςμόσ του κφματοσ.
Κατά τθν προςπάκειά του ο πακϊν να φτάςει τον γάντηο του γερανοφ και να απελευκερϊςει το
ςυρματόςκοινο,λόγω ολιςκθρότθτασ και βροχισ ςτθν επιφάνεια του ςιλό είτε μετακίνθςισ του,ζχαςε
τθν ιςορροπία και ζπεςε ςτο ζδαφοσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΑΝΑΛΤΗ

ΣΩΝ

Οι παράγοντεσπου καταγράφθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων ομαδοποιικθκανκαι τα
αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσδίνονται ανά ομάδα παραγόντων.Η
ομαδοποίθςθ βαςίςτθκε ςτθ κεωρία των πολλαπλϊν παραγόντων (Grose, 1972). Σο
μοντζλο αυτό των πολλαπλϊν παραγόντων αναφζρεται ωσ κεωρία 4Μ,βάςει του
οποίου ομαδοποιοφνται οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ
ατυχιματοσ

ςφμφωνα

Machine(Εξοπλιςμόσ),

με

τισεξισ

κατθγορίεσ:

Media(Μζςο-Περιβάλλον

Man(Εργαηόμενοσ),
εργαςίασ)

και

Management(Διαχείριςθ-Πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ). Οι κεωρίεσ αυτζσ είναι
απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ και τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων. Με αυτό τον
τρόπο είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν και των παραγόντων
που εμπλζκονται ςε μία δεδομζνθ λειτουργία ι δραςτθριότθτα. Σα χαρακτθριςτικά
μποροφν να αναλυκοφν για να διαπιςτϊςουμε ποιοι ςυνδυαςμοί είναι πικανότερο
να προκαλζςουνζνα ατυχζσ ςυμβάν ι να οδθγιςουν ςε απϊλειεσ (Γαλετάκθσ, 2014).

Σχήμα 3.1: Η κεωρία των πολλαπλϊν παραγόντων 4Μ(Από τον V.L. Grose,
“SystemSafetyinRapidRailTransit”, από το τεφχοσ Αυγοφςτου του 1972 του ASSEJournal, επίςθμθ ζκδοςθ
τθσ AmericanSocietyofSafetyEngineers).

Για τθν ομαδοποίθςθ των παραγόντων που μπορεί να ςυμβάλλουνςε ζναατφχθμα
χρθςιμοποιικθκαν οι 4 κφριεσ κατθγορίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω και
προςτζκθκαν για τθν πλθρζςτερθ ανάλυςθ οι άλλεσ κατθγορίεσπαραγόντων που
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αφοροφν: τον χρόνο (θμζρα, μινασ) του ςυνζβθ το ατφχθμα, τα χαρακτθριςτικά και
ςοβαρότθταατυχθμάτων (είδοσ του τραυματιςμοφ, το μζλοσ ςϊματοσ που υπζςτθ
τραυματιςμό, τθ ςοβαρότθτα του ατυχιματοσ και τον αρικμό των απολεςκζντων
θμερϊν) κακϊσ και οι παραβάςεισ των άρκρων του ΚΜΛΕ.
Η πρϊτθ κατθγορία παραγόντων που αναφζρεται ςτον εργαηόμενο (Man) ςχετίηεται
με 4 πεδία τθσ βάςεωσ δεδομζνωνκαιαφοροφν τθν θλικία, τθν ειδικότθτα, τθν
εμπειρία του πακόντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία και τθν εμπειρία του πακόντοσ ςε
ςτο χϊρο των ορυχείων-λατομείων. Η δεφτερθ κατθγορία παραγόντων είναι το
μζςο-περιβάλλον εργαςίασ (Media) και ςχετίηεται με 5 πεδία τθσ βάςεωσ
δεδομζνων που αφοροφν τθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ, το είδοσ εκμετάλλευςθσ, τθ
κζςθ του ατυχιματοσ, τθ χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ και τθ
χριςθ μζτρων ατομικισ προςταςίασ.Η τρίτθ ομάδα παραγόντωναναφζρεται ςτθ
διοίκθςθ (Management) και ςχετίηεται με 3 πεδία τθσ βάςεωσ δεδομζνων που
αφοροφν τθν εργαςιακι ςχζςθ του πακόντα, τθν εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία
καιτθν φπαρξθ επίβλεψθσ και τεχνικοφ αςφαλείασ. Η τζταρτθ ομάδα παραγόντων
αναφζρεται ςτο μζςο/εξοπλιςμό (Media) και ςχετίηεται με πεδίο τθσ βάςεωσ
δεδομζνων που αφορά το μζςο/εξοπλιςμό που εμπλζκεται ςε κάκε ατφχθμα.
τθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ
ανάλυςθσ ανά κατθγορία παραγόντων. Η ανάλυςθ ζγινε με τθ βοικεια του
λογιςμικοφ StatgraphicsV και αφοροφν ςτοιχεία ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν το
χρονικό διάςτθμα 1997-2017.

3.1 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τον εργαηόμενο
Οι παράμετροι που αφοροφν τον παράγοντα εργαηόμενο και αναλφκθκαν είναι οι
ακόλουκοι:


θ θλικία



θ ειδικότθτα



θ εμπειρία του πακόντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία



θ εμπειρία του πακόντοσ ςτο χϊρο των ορυχείων-λατομείων
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Εργατικά ατυχιματα ανά θλικία
Η επικινδυνότθτα του χϊρου εργαςίασ ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία παρουςιάηει
ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάλογα τθν θλικία του πακόντα. Σο ςχιμα 3.2δείχνειτα
ποςοςτάεμφάνιςθσ των ςοβαρϊν, πολφ ςοβαρϊν και κανατθφόρων ατυχθμάτων
για το ςφνολο των καταγραφζντων ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν κατά τα ζτθ 1997
ζωσκαι 2017 για τισ θλικιακζσ ομάδεσ των εργαηομζνων .

35
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Ποςοςτό %
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40-50

50-60

60-70

>70

Ηλικία
Σχήμα 3.2: Ιςτόγραμμαποςοςτοφ εμφάνιςθσατυχθμάτων ανά θλικιακι κλάςθεργαηομζνων για το
ςφνολο των ατυχθμάτων.που καταγράφθκαν για τα ζτθ 1997-2017.

Σο

θλικιακό

εφροσ

ςτο

οποίο

παρατθρείται

μεγαλφτερο

ποςοςτό

ατυχθμάτων(29%)είναι 30 ζωσ 40ζτθ, ενϊ τοαμζςωσ επόμενο 40 ζωσ 50 ζτθμε
ποςοςτό 28%. Σα ποςοςτά αυτά είναι αναμενόμενα αφοφ ςτισ θλικιακζσ αυτζσ
ομάδεσ ανικει και ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των εργαηομζνωνπου απαςχολείται ςτο
κλάδο των ορυχείων καιλατομείων κατά το χρονικό διάςτθμα που μελετικθκε.
Οι παραπάνω θλικιακζσ ομάδεσ δεν μπορεί να κεωρθκοφν ότι είναι οι πιο
επιρρεπείσ για ατυχιματα εφόςον δεν ζχει υπολογιςτεί ο δείκτθσ ςυχνότθτασ ανά
100.000 εργαηόμενουσ ανά θλικιακι κλάςθ. Ο υπολογιςμόσ αυτόσ δεν ιταν δυνατόν
να πραγματοποιθκεί εφόςον δεν υπάρχουν ακριβι ςτοιχεία για τον αρικμό
εργαηομζνων κάκε θλικιακισ ομάδασ.
Σα ςυμπεράςματατθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ που ακολουκοφν και
δίνουν τθν κατανομι των ατυχθμάτων ανά κατθγορία παράγοντα (ειδικότθτα,
εκπαίδευςθ, εμπειρία κ.α.) δεν αποτυπϊνουν το βακμό επικινδυνότθτασκάκε
κατθγορίασ. Για να γίνει αυτό απαιτείται ο υπολογιςμόσ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά
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100.000 εργαηόμενουσ. Ο δείκτθσ αυτόσ όμωσ είναι δυνατόν να υπολογιςτεί παρά
μόνο ςε λίγεσ περιπτϊςεισ, όπου υπάρχουν τα ςχετικά διακζςιμα ςτοιχεία.

Εργατικά ατυχιματα και ειδικότθτα
Η κατθγοριοποίθςθ των ειδικοτιτων ιτανδφςκολθ διαδικαςία, διότι θ ειδικότθτα
δεν καταγράφεται με ςυςτθματικό και κωδικοποιθμζνο τρόπο ςτισ εκκζςεισ
πραγματογνωμοςφνθσ των ατυχθμάτων. ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ειδικότθτεσ
ςυγχζονται ι και καταγράφονται δφο ειδικότθτεσ για ζνα άτομο(π.χ. εργάτθσ και
χειριςτισ), είτε λόγω ζλλειψθσ ειδίκευςθσ και εκπαίδευςθσ, είτε λόγω τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ όπου βριςκόταν ο πακϊν τθ ςτιγμι που ςυνζβθ το
ατφχθμα(Γκιγκίηασ, 2013).Οπότε ζγινε εκ νζου κατθγοριοποίθςθ των ειδικοτιτων
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία των δελτίων και προζκυψαν οι 11 ειδικότθτεσ που
ζχουν αναφερκεί ςτθν ενότθτα 2του 2ου κεφαλαίου.Σο ςχιμα 3.3 δείχνει το ποςοςτό
εμφάνιςθσ ατυχθμάτων που ζχουν ςυμβεί ανά ειδικότθτα εργαηομζνων τθν περίοδο

Ποςοςτό %

1997-2017.
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Σχήμα 3.3: Ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανά ειδικότθτα εργαηομζνων τθν περίοδο 1997-2017.

Η ειδικότθτα ςτθν οποίαεμφανίηονται τα περιςςότερα ατυχιματα, είναι αυτι του
χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου με ποςοςτό 32%, με αμζςωσ επόμενθ τθν ειδικότθτα
εργάτθ γενικϊν κακθκόντων με ποςοςτό 22%.
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Εργατικά ατυχιματα και εργαςιακι εμπειρία
Η εμπειρία ςτθν εργαςία μαηί με τθν εκπαίδευςθ προςφζρει βαςικζσ γνϊςεισγια
ςωςτι αντιμετϊπιςθ των διάφορων καταςτάςεων που μπορεί να υπάρξουν ςτον
χϊρο εργαςίασ. Ζνασ εργαηόμενοσ μπορεί να ζχει εργαςιακι εμπειρία κάποια χρόνια
ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα ςε μια εταιρεία εξόρυξθσ και για διαφόρουσ λόγουσ να
αλλάξει είτε ειδικότθτα, είτε αντικείμενο εργαςίασ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ τα
χρόνια γενικισ εργαςιακισ εμπειρίασ είναι περιςςότερα από τα χρόνια εργαςιακισ
εμπειρίασ πάνω ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ι και αντίςτροφα.Σα εργατικά
ατυχιματα ςχετίηονται με τθ μθ εξοικείωςθ των εργαηομζνων με το εργαςιακό
περιβάλλον, τθν άγνοια όςον αφορά ςτουσ κινδφνουσ ςτον εργαςιακό χϊρο,τθ
μερικι ι ολικι απουςία εκπαίδευςθσ από τθν επιχείρθςθ, κακϊσ και το χαρακτιρα
του κάκε εργαηόμενου ο οποίοσ μπορεί να διακατζχεται από ανυπακοι και
ανάλθψθ αναρμόδιων πρωτοβουλιϊν (Παραςφρθσ, 2012). Η εργαςιακι εμπειρία
αναφζρεται είτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία όπου απαςχολείται κάποια χρόνια ο
εργαηόμενοσ,

είτε

ςτθ

ςτονεξορυκτικότομζα.Σαςχιματα3.4

γενικι
και

3.5

εργαςιακι
δείχνουν

τθ

εμπειρία

ςυχνότθτα

των

κανατθφόρων ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν εμπειρία ςτον χϊρο των ορυχείωνλατομείων και ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία που απαςχολοφνταν τθν ςτιγμι που
ςυνζβθ το ατφχθμα τθν περίοδο 1997-2017..

Εμπειρία πακόντοσ ςε
μεταλλευτικζσ/λατομικζσ εργαςίεσ
10%
Ναι
Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία
Οχι

28%
62%

Σχήμα 3.4: Ποςοςτόατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν εμπειρία πακόντοσ ςτο χϊρο των ορυχείωνλατομείων τθν περίοδο 1997-2017.
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Εμπειρία πακόντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία
18%
Ναι

Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία
Οχι

21%
61%

Σχήμα 3.5: Ποςοςτό ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν εμπειρία πακόντοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία τθν
περίοδο 1997-2017.

Παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι που είχαν εμπειρία ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία
εμφανίηουν παρόμοιο ποςοςτό ατυχθμάτων τθσ τάξθσ του 62% ςε ςχζςθ με τουσ
εργαηόμενουσ που είχαν εμπειρία ςτο χϊρο των ορυχείων-λατομείωνμε ποςοςτό
ατυχθμάτων 61%. Όπωσ προκφπτει από τα διαγράμματα, το ποςοςτό των
εργαηομζνων που δεν είχε εμπερία ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία εμφανίηει
μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων 18% ςε ςχζςθ με το ποςοςτό των εργαηομζνων
που δεν είχαν εμπειρία ςε ςτο χϊρο των ορυχείων-λατομείων με ποςοςτό10%.

3.2 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ/πολιτικι τθσ
επιχείρθςθσ
Οι παράμετροι ενόσ ατυχιματοσ που αφοροφν ςτθν πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ είναι:


θ εργαςιακι ςχζςθτου πακόντα



θ εκπαίδευςθ από τθνεταιρεία



θ φπαρξθ επίβλεψθσ και τεχνικοφ αςφαλείασ

Εργατικά ατυχιματα και εργαςιακι ςχζςθ πακόντα
Ο εργαηόμενοσ ςε μια επιχείρθςθ ανικει ςε εκμεταλλευτι (ςτθν εταιρεία) είτε ςε
εργολάβο. Οι εργαηόμενοι που ανικουν ςε εργολάβο, δεν είναι μόνιμο προςωπικό
και απαςχολοφνται κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ςε μεταλλευτικζσ
δραςτθριότθτεσ. Σο ςχιμα 3.6 δείχνει το ποςοςτό εμφάνιςθσ των ατυχθμάτων
ανάλογα τθν εργαςιακι ςχζςθ του πακόντα, δθλαδι αν ανικει ςτθν εκμεταλλεφτρια
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ι ςτθν εργολαβικι εταιρεία για τθν περίοδο 1997-2017. Η κατθγορία άλλο
αναφζρεται ςε άτομα που ιταν ιδιϊτεσ-επιςκζπτεσ και εκμεταλλευτζσ λατομείου.

Εργαςιακι ςχζςθ πακόντα
1%
Ανικει ςε
εκμεταλλευτι

21%

Ανικει ςε
εργολάβο
Άλλο

78%

Σχήμα 3.6: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα τθν εργαςιακι ςχζςθ του πακόντα τθν περίοδο
1997-2017.

Παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι που ανικουν ςε εκμεταλλευτι εμφανίηουν το
μεγαλφτερο ποςοςτό (78%) ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ που
ανικουν ςε εργολαβικι εταιρεία (21%). Αν και ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθν
εκμεταλλεφτρια εταιρεία είναι ςαφϊσ μεγαλφτεροσ από τουσ εργαηόμενουσ ςε
εργολάβουσ εν τοφτοισ το ποςοςτό των ατυχθμάτων για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε
εργολαβικι εταιρεία είναι ςθμαντικό. Σα ατυχιματα αυτά πικανό να ςχετίηονται με
τθ μθ εξοικείωςθ των εργαηομζνων που ανικουν ςε εργολάβο με το περιβάλλον
εργαςίασ, με τθ μθ τιρθςθ των μζτρων αςφάλειασ από τουσ εργαηόμενουσ και
τθνζλλειψθ εκπαίδευςθσαπό τθν εργολαβικι εταιρεία. Η απαςχόλθςθ ςτον
εξορυκτικό κλάδο απαιτεί ειδικευμζνο προςωπικό με αυξθμζνθ εμπειρία.

Εργατικά ατυχιματα και εκπαίδευςθ
Κάκε νζοσ εργαηόμενοσ ςτθ μεταλλευτικι βιομθχανία πρζπει να παρακολουκεί
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ με κζμα τθν υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία.
υγκεκριμζνα, ςτθν Αμερικι κάκε νζοσ εργαηόμενοσ που πρόκειται να εργαςτεί ςε
επιφανειακι εκμετάλλευςθ οφείλει, ςφμφωνα με τθν ειδικι υπθρεςία του
Τπουργείου

ΕργαςίασMineSafetyandHealthAdministration

(M.S.H.A.),

να

παρακολουκιςει εκπαίδευςθ διάρκειασ 24 ωρϊν ςε ηθτιματα αςφάλειασ και
υγιεινισ, ενϊ ςε υπόγεια εκμετάλλευςθ πρζπει να παρακολουκιςει εκπαίδευςθ
ςυνολικισ διάρκειασ 40 ωρϊν. Ακόμθ, οι εργαηόμενοι οφείλουν να παρακολουκοφν
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κάκε χρόνο επιμορφωτικό ςεμινάριο περί υγιεινισ και αςφάλειασ, διάρκειασ
τουλάχιςτον 8 ωρϊν(Γκιγκίηασ, 2013). Οι γνϊςεισ που αποκτϊνται από τθν
παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων αποτελοφν τθ βάςθ μιασ
ορκολογικισ ςυμπεριφοράσ ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ μπορεί να προκφψει. Σα
εκπαιδευτικά ςεμινάρια πρζπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα για παροχι ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ ςε παλαιοφσ και νζουσ
εργαηόμενουσ.ε αυτι τθν ενότθταμελετάται ςε πόςεσ περιπτϊςεισ των
ατυχθμάτων είχε προθγθκεί κάποιο εκπαιδευτικό ςεμινάριο.
Σο ςχιμα 3.7 δείχνει το ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων ςτα οποία ο πακϊν είχε
λάβει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία ςτθν οποία εργαηόταν, το ποςοςτό
των ατυχθμάτωνόπου ο πακϊν δεν είχε λάβει κάποια εκπαίδευςθ και το ποςοςτό
των ατυχθμάτων ςτα οποία δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν περίοδο 19972017.

Εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία
30%

Οχι
39%
Ναι
Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία

31%
Σχήμα 3.7: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ του εργαηομζνου από τθν
εταιρεία τθν περίοδο 1997-2017.

Παρατθρείται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των ατυχθμάτων (39%) ςχετίηεται με
εργαηόμενουσ οι οποίοι δεν είχαν λάβεικατάλλθλθ εκπαίδευςθ από τθν ίδια τθν
εταιρεία. Τψθλόεμφανίηεται το ποςοςτό (30%)

των περιπτϊςεων όπου δεν

υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία ςτισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ. θμαντικό είναι
βζβαια και το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτα οποία οι πακόντεσ είχαν δεχτεί
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ (31%). Η ςυχνι εφαρμογιεπιμορφωτικϊν ςεμιναρίων
κεωρείταιότι ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ
ατυχθμάτων.
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Εργατικά ατυχιματα και φπαρξθ επίβλεψθσ και τεχνικοφ αςφάλειασ
Ο εργοδότθσ υποχρεοφται ςφμφωνα με το άρκρο 17 του Κανονιςμοφ
Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν να εξαςφαλίηειτθν υγεία των εργαηομζνων
ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ εργαςίασ. Για τον ςκοπό αυτό πρζπει να ανακζτει
κακικοντα

τεχνικοφ

αςφαλείασ

για

τθν

ομαλι

λειτουργία

του

χϊρου

εκμετάλλευςθσ,τθν περιοδικι επίβλεψθ για τθν αποφυγι των κινδφνων ςε γενικό
πλαίςιο, τθν εκτίμθςθ αυτϊν που δεν μποροφν να αποφευχκοφν, τθν αντικατάςταςθ
των μθχανθμάτων που είναι επικίνδυνα ι χαλαςμζνα και τθν προςαρμογι τθσ
εκμετάλλευςθσ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Σο ςχιμα 3.8 δείχνει το
ποςοςτό εμφάνιςθσ των ατυχθμάτων ςτα οποία υπιρχε επίβλεψθ και τεχνικόσ
αςφάλειασ, το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτα οποία δεν υπιρχε και το ποςοςτό των
ατυχθμάτων ςτα οποία δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία όςο αναφορά τθν φπαρξθ
επίβλεψθσ και τεχνικοφ αςφάλειασ. Η περίοδοσ που μελετάται αφορά τθν περίοδο
1997-2017.

Τπαρξθ επίβλεψθσ και τεχνικόσ
αςφάλειασ
12%
Ναι
Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία
Οχι

13%

75%

Σχήμα 3.8: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ επίβλεψθσ και του τεχνικοφ
αςφάλειασ τθν περίοδο 1997-2017.

Παρατθρείται ότι ςτο 12% του ποςοςτοφ των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν δεν
υπιρχε επίβλεψθ, ενϊ ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό των ατυχθμάτων 75%, υπιρχε
επίβλεψθ και τεχνικόσ αςφαλείασ. Ακόμθ, ςχετικά μεγάλο παρουςιάηεται το
ποςοςτό των ατυχθμάτων 13% για τα οποία δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία.
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3.3 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με το περιβάλλον εργαςίασ
Οι παράμετροι ενόσ ατυχιματοσ που αφοροφν το περιβάλλον εργαςίασ κεωρικθκαν
ςτθν ανάλυςθ αυτι οι παρακάτω:


θ μζκοδοσεκμετάλλευςθσ



τοείδοσεκμετάλλευςθσ



θ κζςθτου ατυχιματοσ



θ χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ/ςυντιρθςθ



θ χριςθμζςων ατομικισ προςταςίασ

Εργατικά ατυχιματα και μζκοδοσεκμετάλλευςθσ
ο ςχιμα 3.9 που ακολουκεί φαίνεταιότι ςτισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ
αναφζρονταν τα ςτοιχεία για τθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ ςε όλα τα ατυχιματα για τα
ζτθ 1997-2017.

Μζκοδοσ εκμετάλλευςθσ
11%
Τπαίκρια
Τπόγεια

89%

Σχήμα 3.9: Ποςοςτόεμφάνιςθσ εργατικϊν ατυχθμάτων ανάλογα με τθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ για τθν
περίοδο 1997-2017.

Όπωσ διαπιςτϊνεταιλοιπόν το μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων (89%)
εμφανίηεται ςε υπαίκρια εξόρυξθ, ενϊ το ποςοςτό που αναλογεί ςε υπόγεια
εξόρυξθ είναι 11%. Η κατανομι αυτι είναι αναμενόμενθ λόγω του πολφ
μεγαλφτερου αρικμοφ υπαίκριων εκμεταλλεφςεων, άρα και μεγαλφτερου αρικμοφ
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απαςχολοφμενων και τθσ αυξθμζνθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τισ
υπόγειεσ, που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα.

Εργατικά ατυχιματα και είδοσ εκμετάλλευςθσ
το ςχιμα 3.10 παρατθρείταιτο ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα το είδοσ
εκμετάλλευςθσ για τα ζτθ 1997-2017. Διαπιςτϊνεται ότιςτα λιγνιτωρυχεία τθσ ΔΕΗ
ςυνζβθ το μεγαλφτερο ποςοςτό (29%) των ατυχθμάτων από το 1997 ζωσ το 2017.
Ακολουκοφν τα μεταλλεία (27%), τα λατομεία μαρμάρων (23%) και τα λατομεία
αδρανϊν υλικϊν (17%).
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Είδοσ εκμετάλλευςθσ
Σχήμα 3.10: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα με το είδοσ εκμετάλλευςθσ για τθν περίοδο
1997-2017.
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το πίνακα 3.1 προκειμζνου να γίνει μια καλφτερθ εκτίμθςθ για το ποίο είδοσ
εκμετάλλευςθσ ζχει υψθλότερο βακμό επικινδυνότθτασ υπολογίςτθκε ο δείκτθσ
ςυχνότθτασ των κανατθφόρων ατυχθμάτωνανά 100.000 εργαηόμενουσκεωρϊντασ
ότι ο μζςοσ αρικμόσ εργαηομζνων για τθν περίοδο 2001-2017είναι 16.300και ότι θ
κατανομι των εργαηομζνων ςε λατομεία αδρανϊν, μεταλλεία-λιγνιτωρυχείαβιομθχανικά ορυκτά και λατομεία μαρμάρου είναι αντίςτοιχα 18%, 68% και 14%
(Καββαδάσ, 2005). Με βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία του πίνακα 3.1 για το ποςοςτό του
προςωπικοφ ςε κάκε είδοσ και τθν κεϊρθςθ ότι ο μζςοσ αρικμόσ των εργαηομζνων
ανά ζτοσπαραμζνειςτακερόσ16300το διάςτθμα από το 2001-2017,υπολογίςτθκε ο
μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ προςωπικοφ και ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ παροφςασ
μελζτθσ για τον αρικμό των κανατθφόρων ατυχθμάτων υπολογίςτθκαν οι δείκτεσ
ςυχνότθτασ ανά 100.000 εργαηόμενουσ.Ο δείκτθσ ςυχνότθτασ μελετικθκε για τα ζτθ
2001-2017 που υπιρχαν πλιρθ ςτοιχεία για τα ατυχιματα τθσ Βορείου και Νοτίου
Ελλάδοσ ςε αυτι τθν περίοδο.

Πίνακασ 3.1: Θανατθφόρα ατυχιματα/ είδοσ εκμετάλλευςθσ- Δείκτθσ ςυχνότθτασ ανά 100000
εργαηόμενουσ για το χρονικό διάςτθμα 2001-2017.
Είδοσεκμετάλλ
Αρικμόσ
Μζςοσ
Ποςοςτό
Μζςοσ
Δείκτθσ
ευςθσ
κανατθφόρων
αρικμόσ
προςωπι
αρικμόσ
ςυχνότθτασ
ατυχθμάτων
ατυχθμάκοφ, %
προςωπι
ανά 100.000
2001-2017
των/ζτοσ
κοφ/Ζτοσ εργαηόμενουσ
(Δς,ε)
Λατομεία
17
1
18
2934
34
αδρανϊν
Μεταλλεία40
2,3
68
11084
21
ΛιγνιτωρυχείαΒιομθχανικϊν
ορυκτϊν
Λατομεία
19
1,1
14
2282
48
μαρμάρουχιςτολικικϊν
πλακϊν
ΤΝΟΛΟ
76
4,5
100
16300
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Σο ςχιμα 3.10 (α) που ακολουκεί δείχνει το δείκτθ ςυχνότθτασ Δς,ε ανά 100.000
εργαηόμενουσ και αναφζρεται ςτα κανατθφόρα ατυχιματα.
Παρατθρείται λοιπόν από τον πίνακα 3.1 και το ςχιμα 3.10 (α) ότι ο μεγαλφτεροσ
δείκτθσ ςυχνότθτασ κανατθφόρων ατυχθμάτων και βακμόσ επικινδυνότθτασ
υφίςταται ςτα λατομεία μαρμάρου-ςχιςτολικικϊν πλακϊν (48) αν και απαςχολείται
ο μικρότεροσ αρικμόσ εργαηομζνων. Η αντίκετθ εικόνα ιςχφει για τα μεταλλείαλιγνιτωρυχεία-μεταλλεία βιομθχανικϊν ορυκτϊν, όπου ενϊ απαςχολείται το 68%
29

των εργαηομζνων και πενταπλάςιοσ αρικμόσ ςε ςχζςθ με τα λατομεία μαρμάρου
ςυμβαίνουν τα μιςά κανατθφόρα ατυχιματα από αυτά των λατομείων μαρμάρου.
τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν παρατθρείται επίςθσ υψθλόσ δείκτθσ ςυχνότθτασ
ενϊ απαςχολείται ςχετικά μικρόσ αρικμόσ εργαηομζνων. Ο δείκτθσ ςυχνότθτασ
κανατθφόρων ατυχθμάτων ςτθν ελλθνικι μεταλλευτικι βιομθχανία για τα
ατυχιματα που μελετικθκαν τα ζτθ 2001-2017 είναι 28.

60

Δείκτθσ ςυχνότθτασ Δς,ε

50
40

48

34
28
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Είδοσ εκμετάλλευςθσ
Σχήμα 3.10 (α):Δείκτθσ ςυχνότθτασ κανατθφόρων ατυχθμάτων ανά 100000 εργαηόμενουσ ανάλογα το
είδοσ εκμετάλλευςθσ για τθν περίοδο 2001-2017.

Εργατικά ατυχιματα και κζςθ δυςτυχιματοσ
Ο παράγοντασ κζςθ ενόσ ατυχιματοσ προςδιορίηει τθ ςυνικθ, ι αντίκετα, τθν
περιςταςιακι φφςθ του χϊρου/ κζςθσ του κφματοσ κατά τθ ςτιγμι του ατυχιματοσ.
Δε λαμβάνει υπόψθ τθ μονιμότθτα ι όχι τθσ κζςθσ απαςχόλθςθσ. Ωσ ςυνικθσ κζςθ
εργαςίασ εννοείται θ κζςθ εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ ςυνικουσ τοπικισ
μονάδασ εργαςίασ: θ ςτακερι κζςθ εργαςίασ ςε ςυνεργείο, κατάςτθμα, γραφείο
και, γενικότερα, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ τοπικισ μονάδασ του εργοδότθ. Ο όροσ
30

περιςταςιακόσ

χρθςιμοποιείται

υπό

ευρεία

ζννοια

και

καλφπτει

κζςεισ

απαςχόλθςθσ με κινθτι κζςθ εργαςίασ, όπωσ οδθγοί φορτθγϊν, επιςκευαςτζσ,
φφλακεσ, κ.λπ.(ESAW, 2001). Αυτι θ μεταβλθτι ζχει μεγάλθ χρθςιμότθτα ςτθν
περιγραφι ενόσ ατυχιματοσ που αφορά εργαηόμενο ο οποίοσ ανικει ςε εργολαβικι
εταιρεία. τθν παροφςα εργαςία θ κατθγοριοποίθςθ των ατυχθμάτων για τθ κζςθ
του πακόντα εκείνθ τθ δεδομζνθ ςτιγμι ζγινε ωσ εξισ: (α)Ηλεκτρο-Μθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ, (β)Μζτωπο εξόρυξθσ, (γ)Μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ, (δ)Οδοί
μεταφοράσ, (ε)τοζσ μεταφοράσ, (ςτ)υνεργείο, (η)Χϊροσ απόκεςθσ, (θ)Άλλο. Σο άλλο
ςτθ προκειμζνθ μελζτθ αφορά τεχνθτιλίμνθ εντόσ των εγκαταςτάςεων. Σο ςχιμα
3.12 δείχνει το ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα τθν κζςθ εργαςίασ ςτθν
οποία βριςκόταν ο εργαηόμενοσ τθ ςτιγμι που ςυνζβθ το ατφχθμα τθν περίοδο
1997-2017.

40
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Θζςθ ατυχιματοσ
Σχήμα 3.12: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ για τα ζτθ 1997-2017.

Όπωσ διαπιςτϊνεται,το μεγαλφτεροποςοςτόατυχθμάτων κατά τθν περίοδο 1997
ζωσ και 2017, παρουςιάηεται κατά κφριο λόγο ςτο μζτωπο εξόρυξθσ, με ποςοςτό
εμφάνιςθσ (33%). Επίςθσ, μεγάλθ είναι και θ ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςτισ οδοφσ
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μεταφοράσ

(13%).τισ

υπόλοιπεσ

κατθγορίεσ

θ

ςυχνότθτα

κυμαίνεται

ςεπαραπλιςιεσ τιμζσ.

Εργατικά ατυχιματα και χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ/ςυντιρθςθ
Η χριςθ μθχανθμάτων που δεν ζχουν ςυντθρθκεί επαρκϊσ και θ ζλλειψθ
εξοπλιςμοφ

προςταςίασ(π.χ.

κλωβϊν

αςφαλείασ,

ηωνϊν

αςφαλείασ,

προςτατευτικϊν καλυμμάτων, πυροςβεςτικϊν κρουνϊν) μπορεί να αποτελζςουν
αίτια ενόσ ατυχιματοσ. Κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, τα μθχανιματαπρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνα για τον ςυγκεκριμζνο τφπο εργαςίασ. Η κακι κατάςταςθ των
μθχανθμάτων λόγω ελλιποφσ ςυντιρθςθσ αποτελεί πολφ ςυχνά αιτία ςοβαρϊν
ατυχθμάτων. Για αυτό και κρίνεται επιτακτικι θ τακτικι ςυντιρθςθ όλων των
μθχανθμάτων που πρζπει να γίνεται από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και
προβλεπόμενο, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ΚΜΛΕ, τεχνικό προςωπικό. Χριςιμο,
τζλοσκρίνεται οι ίδιοι οι χειριςτζσ να ελζγχουν και να φροντίηουν τακτικά τα
μθχανιματα που χειρίηονται.
Σο ςχιμα 3.13 δείχνει το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ/χριςθ
ι όχι προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ και ςυντιρθςθσ του για τθν περίοδο
1997-2017.

Χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων
εξοπλιςμοφ/ςυντιρθςθ
22%
Μθ διακζςιμα
ςτοιχεία
Οχι
47%

Ναι

31%

Σχήμα 3.13: Ποςοςτόατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ για τθν
περίοδο 1997-2017.

Παρατθρείται ότι ςτο 31% δεν υπιρξε χριςθ προςτατευτικϊν διατάξεων και ςε
ποςοςτό 47% δεν δίνονταν επαρκι ςτοιχεία ςτισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ.
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Ζνα μικρότερο ποςοςτό ατυχθμάτων 22% ςυνζβθ παρά τθν φπαρξθ/χριςθ
προςτατευτικϊν διατάξεων εξοπλιςμοφ.

Εργατικά ατυχιματα και μζςα ατομικισ προςταςίασ
ε αυτι τθν ενότθτα εξετάηεται θ χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ)
από τουσ εργαηόμενουσ τθ χρονικι ςτιγμι που υπζςτθςαν εργατικό ατφχθμα. Σα
μζςα ατομικισ προςταςίασ χρθςιμοποιοφνται με ςκοπό τθν αποφυγι των εργατικϊν
ατυχθμάτων και τθ διατιρθςθ αςφαλϊν και υγιεινϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ωσ μζςο
ατομικισ προςταςίασ κεωρείται κάκε εξοπλιςμόσ τον οποίο ο εργαηόμενοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να φορά ι να φζρει κατά τθν εργαςία για να προςτατεφεται από
ζναν ι περιςςότερουσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία του. Επίςθσ, ο
εργοδότθσ ζχει τθν ευκφνθ να καταρτίηει και να υποχρεϊνειτουσ εργαηόμενουσ για
τθν ορκολογικι χριςθ των ΜΑΠ. Η χριςθτουσ δεν πρζπει να κεωρείται πρωταρχικι
λφςθ για τθν προςταςία των εργαηομζνων, αλλά να χρθςιμοποιοφνται εφόςον οι
κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχκοφν οφτε να περιοριςτοφν με οποιονδιποτε
άλλο τρόπο.Σα ςυνικθ μζςα ατομικισ προςταςίασ είναι κράνοσ,γάντια, φόρμα
εργαςίασ,μάςκα, ωτοαςπίδεσ και ηϊνθ αςφαλείασ.Σο ςχιμα 3.14 δείχνει το ποςοςτό
ατυχθμάτων ςε ςχζςθ ανάλογα με τθ χριςθ ι όχι των μζςων ατομικισ προςταςίασ
για τθν περίοδο 1997-2017.

Χριςθ μζτρων ατομικισ προςταςίασ
27%
Ναι
39%
Μθ
διακζςιμα
ςτοιχεία
Οχι

34%
Σχήμα 3.14: Ποςοςτό εμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα με τθ χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ
τθν περίοδο 1997-2017.
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Όπωσ διαπιςτϊνεται το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτα οποία καταγράφεται ότι δεν
ζκανε χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ είναι 27%, ενϊ το ποςοςτό των
ατυχθμάτων ςτα οποία καταγράφεται ότι γινόταν χριςθ μζςων ατομικισ
προςταςίασείναι 39%.θμαντικό ιταν επίςθσ το ποςοςτό(34%) των ατυχθμάτων για
ταοποίαδεν υπιρχαν ακριβείσ πλθροφορίεσ αν οι πακόντεσ εργαηόμενοι ζφεραν και
ζκαναν ςωςτι χριςθ των κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ.

3.4 Παράγοντασ Μζςο/Εξοπλιςμόσ
Ο παράγοντασ μζςο/εξοπλιςμόσ που ςυμβάλλει ςτθν πρόκλθςθ ενόσ ατυχιματοσ
είναι ςθμαντικόσ λόγω τθσ εκμθχάνιςθσ τθσ παραγωγισ και των ςυνεπειϊν που
προκφπτουν για τουσ εργαηόμενουσ από τθ χριςθ των μθχανθμάτων και των
εγκαταςτάςεων (Γκιγκίηασ, 2013). Η κατθγοριοποίθςθςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ του
παράγοντα μζςου/εξοπλιςμοφ που ακολουκικθκε περιλαμβάνει:(α)Απλά εργαλεία
χειρόσ, (β) Επικίνδυνα υλικά, (γ) Ηλεκτρικά εργαλεία χειρόσ, (δ) Κινθτόσ εξοπλιςμόσ,
(ε) υνεχι ςυςτιματα μεταφοράσ, (ςτ) Δεν εμπλζκεται εξοπλιςμόσ/μζςο και(η) Άλλο.

Σα απλά εργαλεία χειρόσ αναφζρονται ςτον εξοπλιςμό που δεν γίνεται χριςθ
θλεκτρικισ ενζργειασ (handtools-notpowered), ενϊ τα θλεκτρικά εργαλεία χειρόσ
αναφζρονται ςε μθχανικό εξοπλιςμό μικροφ μεγζκουσ με τθ βοικεια θλεκτρικισ
ενζργειασ

(mechanicalhandtools).

Σα

επικίνδυνα

υλικά

ςχετίηονται

με

καυςτικζσ/τοξικζσ ουςίεσ και ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ αναφζρεται ςε όλα τα
τροχοφόρα-ερπυςτριοφόρα οχιματα τα οποία ςυνζβαλλαν ωσ μζςα ςτθν πρόκλθςθ
ατυχθμάτων. Σα ςυνεχι ςυςτιματα μεταφοράσ και αποκικευςθσ ςχετίηονται με
τουσ ταινιόδρομουσ (ςυςτιματα μεταφορικϊν ταινιϊν). Σζλοσ, ςτθν κατθγορία που
αφορά κάποιο άλλο μζςο ι εξοπλιςμό, ταξινομοφνται δυο ατυχιματα ςτα οποία
ενεπλάκθςαν καδοφόροι εκςκαφείσ. Σο ςχιμα 3.15 δείχνει το ποςοςτό των
ατυχθμάτων ςτα οποία ενεπλάκθ κάποιο μζςο/εξοπλιςμόσ το οποίο ςυνζβαλλε ςτο
ατφχθμα για τα ζτθ 1997-2017.
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Σχήμα 3.15:Ποςοςτόεμφάνιςθσ μζςου/εξοπλιςμοφ που ενεπλάκθ ςε ατφχθμα για τα ζτθ 1997 ζωσ
2017.

Παρατθρείται ότι ςτα περιςςότερα ςοβαρά ατυχιματα που ςυνζβθςαν τθν
εικοςαετία που μελετικθκε δεν ενεπλάκθ κάποιο μζςο/εξοπλιςμόσ με ποςοςτό
περίπου 54%. Σο ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτα οποία ενεπλάκθ κινθτόσ εξοπλιςμόσ,
δθλαδι φορτθγά, φορτωτζσ, υδροφόρεσ, εκςκαφείσ, κ.λπ. αποτελοφν περίπου το
28% του ςυνόλου. υμπεραίνεται, λοιπόν, ότι θ χριςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα
πρζπει να γίνεται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, το οποίο
κα τθρεί τα ατομικά μζτρα προςταςίασ (π.χ. ηϊνθ αςφαλείασ, κράνοσ), κακϊσ και τισ
οδθγίεσ χριςθσ και τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.

3.5 Χρόνοσ
Οι παράμετροι ενόσ ατυχιματοσ που αφοροφν τον χρόνο που ςυνζβθ ζνα ατφχθμα
είναι :


Μινασ
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Μινασ
Οι μινεσ ςτουσ οποίουσ παρατθρείται μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων είναι οι

Ποςοςτό %

καλοκαιρινοίκαι ειδικότερα τον Αφγουςτο, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 3.16.
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Σχήμα 3.16: Ποςοςτό ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ μινεσ για τθν περίοδο 1997-2017.

Οι λόγοι που εμφανίηονται οι καλοκαιρινοί μινεσ με υψθλότερο ποςοςτό
ατυχθμάτων, είναι θ αυξθμζνθ δραςτθριότθτα των λατομείων λόγω εποχικότθτασ
τθν εργαςίασ και οι καιρικζσ ςυνκικεσ που υφίςτανται όπωσ υψθλζσ κερμοκραςίεσ
που οδθγοφν ςε δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.

3.6 Χαρακτθριςτικά και ςοβαρότθτα ατυχθμάτων
Για τθν περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν των ατυχθμάτων λαμβάνονται υπόψθ οι
επιπτϊςεισ που αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενοι μετά το ατφχθμα, κακϊσ και οι
επιπτϊςεισ που εμφανίηονται ςτθ παραγωγι τθσ επιχείρθςθσ.Ο ανκρϊπινοσ
παράγοντασ ςχετίηεται με το είδοσ του τραυματιςμοφ και το μζλοσ του ςϊματοσ που
υπζςτθ μόνιμθ βλάβθι προςωρινι μεγάλθσ διάρκειασ. Η απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ
ςχετίηεται κυρίωσ με τισ εργάςιμεσ θμζρεσ που χάνονται και προκαλοφν οικονομικι
ηθμία ςτθν εταιρεία (Χατηθαναςταςίου, 2011).
Σα εργατικά ατυχιματα, όςον αφορά ςτθ ςοβαρότθτα, κατατάςςονται ςε εκείνα
που προκαλοφν κάνατο, μόνιμεσ βλάβεσ και προςωρινζσ βλάβεσ αλλά μεγάλθσ
διάρκειασ. Ο αρικμόσ και θ ςοβαρότθτα των ατυχθμάτων ζχει ψυχολογικό αντίκτυπο
36

ςτουσ εργαηόμενουσ και γενικότεραςτθν παραγωγι. Η αςφάλεια είναι άμεςα
ςυνδεδεμζνθ με τθν απόδοςθ, διότι μζςα ςε αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ, χωρίσ
εργατικά ατυχιματα, δεν υπάρχουν διακοπζσ (απολεςκείςεσ θμζρεσ εργαςίασ) ι
κακυςτεριςεισ, το θκικό των εργατϊν είναι υψθλό, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ (Καλλζργθ, 2008).
Η ςοβαρότθτα ενόσ ατυχιματοσεκτιμάται με το είδοσ του τραυματιςμοφ, το μζλοσ
του ςϊματοσ που υπζςτθβλάβθ και τον αρικμό των απολεςκζντων θμερϊν του
πακόντα από τθν εργαςία του.
Γιατθν περιγραφι του είδουσ του τραυματιςμοφ ενόσ ατυχιματοσ,όπωσ
παρουςιάηεται ςτο ςχιμα3.17,χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ χαρακτθριςμοί:(1)Aπϊλεια
μζλουσ, (2) Αςφυξία, (3) Εγκαφματα,(4)Εςωτερικά τραφματα, (5)Κάταγμα οςτοφ,
(6)Παραλυςία, (7)Πλθγζσ και επιφανειακά τραφματα, (8)Πολλαπλά τραφματα,
(9)Σραυματιςμόσ από θλεκτροπλθξία, (10)Άλλο. Σο ςχιμα 3.17 παρουςιάηει το

ποςοςτό των ατυχθμάτων ανάλογα το είδοσ του τραυματιςμοφ που υπζςτθ ο πακϊν
για τθν περίοδο 1997-2017.
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Είδοσ τραυματιςμοφ
Σχήμα 3.17: Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα το είδοσ του τραυματιςμοφ που υπζςτθ ο πακϊν
για τθν περίοδο 1997-2017.
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Όπωσ διαπιςτϊνεται ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των καταγεγραμμζνων
ατυχθμάτων προκλικθκανπολλαπλά τραφματα με ποςοςτό εμφάνιςθσ 33%.
θμαντικό επίςθσ είναι το ποςοςτό (14%) των ατυχθμάτων που οδιγθςαν ςε
ακρωτθριαςμό και απϊλεια μζλουσ του ςϊματοσ . Ακολουκοφν ταατυχιματα ςτα
οποία οι πακόντεσ εμφανίηουν πλθγζσ και επιφανειακά τραφματα (13%).Σο ςχιμα
3.18που ακολουκεί δείχνει το ποςοςτό των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν όςο αφορά
το μζλοσ ςϊματοσ που υπζςτθ τραυματιςμό τθν περίοδο 1997-2017.
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Μζλοσ ςϊματοσ που υπζςτθ τραυματιςμό
Σχήμα 3.18:Ποςοςτόεμφάνιςθσ ατυχθμάτων ανάλογα το μζλοσ ςϊματοσ που υπζςτθ τραυματιςμό για
τθν περίοδο 1997-2017.

υμπεραίνεται ότι ςε μεγαλφτερο ποςοςτό εμφανίηονται τραυματιςμοί ςε
πολλαπλά μζλθ (51%), ςε μικρότερο ποςοςτό εμφανίηεται βλάβθ ςτα άνω άκρα
(15%) και αμζςωσ μετά ακολουκεί βλάβθ ςτα κάτω άκρα (14%).
Σο ςχιμα 3.19 που ακολουκεί παρουςιάηει τθ ποςοςτιαία κατανομι των
καταγραφζντων ατυχθμάτων που επιλζχκθκαν να μελετθκοφν αναλόγωσ τθν
ςοβαρότθτα τουσ τθν περίοδο 1997 ζωσ 2017.

38
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Σχήμα 3.19:Ποςοςτιαία κατανομι ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τθ ςοβαρότθτα για τθν περίοδο 1997-2017.

χετικά με τθ ςοβαρότθτα των ατυχθμάτων, παρατθρείται, ότι κατά τθν εξεταηόμενθ
περίοδο 1997 ζωσ και το 2017, το μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων 50% που
ςυνζβθςαν προκάλεςε μόνιμθ αναπθρία. Εξίςου υψθλό παρατθρείται το ποςοςτό
των κανατθφόρων ατυχθμάτων με ποςοςτό κνθςιμότθτασ 41%.

Σο ςχιμα 3.20δείχνει τθν κατανομι των απολεςκζντων θμερϊν για τα ςοβαρά και
πολφ ςοβαρά, με προςωρινι και μόνιμθ ανικανότθτα αντίςτοιχα, για τθν περίοδο
1997-2017.
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Σχήμα 3.20: Ιςτόγραμμα απολεςκζντων θμερϊν για τα ςοβαρά και πολφ ςοβαρά ατυχιματα, με
προςωρινι και μόνιμθ ανικανότθτα αντίςτοιχα, για τθν περίοδο 1997-2017.
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Παρατθρείται ότι θ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα απολεςκζντων θμερϊν των εργαηομζνων
από τθν εργαςία τουσ, φςτερα από ζνα ςοβαρό ατφχθμα με μόνιμθ ι προςωρινι
βλάβθ, κυμαίνεται από 20 ζωσ 100 θμζρεσ, δθλαδι από 1 ζωσ 3 μινεσ ανάρρωςθσ.
τισ θμζρεσ απολεςκζντων θμερϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθ δθμιουργία του
ιςτογράμματοσ δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ οι χαμζνεσ θμζρεσ εργαςίασ για τα
κανατθφόρα ατυχιματα (ςυμβατικόσ αρικμόσ με βάςθ τουσ πίνακεσ των
αςφαλιςτικϊν φορζων) και ο αρικμόσ των απολεςκζντων θμερϊνςε ατυχιματα που
δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία ςτισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ.

3.7 Παραβάςεισ νομοκεςίασ
Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν που
ςυνθκζςτερα παραβιάςτθκαν τθ χρονικι περίοδο από το 1997 ζωσ και το 2017 και
οδιγθςαν ςτθν πρόκλθςθ ςοβαρϊν ατυχθμάτων παρουςιάηονται ςτο ιςτόγραμμα
του χιματοσ 3.21.
Σο ςχιμα 3.21παρουςιάηει το ποςοςτό εμφάνιςθσ των άρκρων που παραβιάςτθκαν
ςτα ατυχιματα με ςυχνότθτα εμφάνιςθσ από 10 φορζσ και πάνω ςτο ςφνολο των
καταγεγραμμζνων ατυχθμάτων για τθν περίοδο 1997-2017.
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Σχήμα 3.21: Ιςτόγραμμα παραβάςεων νομοκεςίασ τθν περίοδο 1997-2017. Αναφζρονται τα άρκρα
ΚΜΛΕ που παραβιάςτθκαν με ςυχνότθτα από 10φορζσκαι πάνω ςτο ςφνολο των καταγεγραμμζνων
ατυχθμάτων (Σο Α αναφζρεται ςτο άρκρο και το Π ςτθν παράγραφο).
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Οι παραβάςεισ άρκρωνπου εμφανίηονται με ςυχνότθτα μεγαλφτερθ από 10 φορζσ
είναι οι εξισ:


Άρκρο 8, ςελ.23:Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ



Άρκρο 13, ςελ.31:Εκπαίδευςθ εργαηομζνων



Άρκρο 17, παρ.3, ςελ.39: Σεχνικόσ αςφάλειασ



Άρκρο 5, ςελ.18:Γενικζσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των εργαηομζνων



Άρκρο 20, παρ.10,ςελ.43:Γενικά μζτρα αςφάλειασ
«Απαγορεφεται ο χειριςμόσ ι θ επζμβαςθ (ςυντιρθςθ - επιςκευι) ςε
μθχανιματα, μθχανζσ και θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και θ εκτζλεςθ
των εργαςιϊν του άρκρου 108, από άτομα που δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ
ςε κάκε περίπτωςθ άδεια».



Άρκρο 34, ςελ.69: ΜΕΡΟ Α’. Μθχανιματα - Γενικζσ διατάξεισ



Άρκρο 35, ςελ.71:Αυτοκινοφμενα μθχανιματα



Άρκρο 108, παρ.1, ςελ.163: ΜΕΡΟ Γ’. Άδειεσ προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ
μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν – Εργαςίεσ που για τθν εκτζλεςθ
τουσ απαιτείται άδεια.
«Οι εργαηόμενοι που ορίηονται για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που απαιτοφν
ειδίκευςθ, πρζπει να είναι κάτοχοι τθσ αντίςτοιχθσ ειδικισ άδειασ, εφ’ όςον
προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (χειριςτζσ μθχανθμάτων, τεχνίτεσ,
κ.λπ.)».



Άρκρο 84, ςελ.130: Επιφανειακά μζτωπα



Άρκρο 68, ςελ.114: Μζτωπα εξόρυξθσ



Άρκρο 4, ςελ.14: Γενικζσ υποχρεϊςεισ εκμεταλλευτι και εργοδότθ



Άρκρο 11, ςελ.29:Πρόςλθψθ – καταλλθλότθτα προςωπικοφ – περιοριςμοί
απαςχόλθςθσ

Με βάςθ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ
παρατθρείται ότι ςε μεγαλφτερο βακμό οι παραβάςεισ ςχετίηονται κυρίωσ με τα
μζςα ατομικισ προςταςίασ και τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων. Ακολουκοφν οι
παραβάςεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ τεχνικοφ αςφαλείασ και οι παραβάςεισ που
ςχετίηονται με τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των εργαηομζνων. Με
μικρότερθ ςυχνότθτα εμφανίηονται παραβάςεισ που αφοροφν τα άρκρα:Άρκρο 71,
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Άρκρο 68.παρ2, Άρκρο 20.παρ.8, Άρκρο 40, Άρκρο 94, Άρκρο 13.παρ.1, Άρκρο 36,
Άρκρο 43, Άρκρο 49, Άρκρο 83.παρ.2, Άρκρο 92.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΕΙΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΧΕΣΙΗ ΜΕ ΔΕΙΚΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν καιθ διαχρονικι τουσ
εξζλιξθσ. Μελετάταιεπίςθσ θ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ
με τουσ δείκτεσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Οι οικονομικοί δείκτεσ που
χρθςιμοποιικθκαν υπολογίςτθκαν από ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από τον
διαδικτυακό ιςτότοποτθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΑΣ)(www.statistics.gr)
και ςχετίηονται με το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τθνΑκακάριςτθ
Προςτικζμενθ Αξία (ΑΠΑ) για τον μεταλλευτικό κλάδο (ορυχεία-λατομεία).
To Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι θ αξία αγοράσ όλων των τελικϊν αγακϊν
και υπθρεςιϊν που παράγονται ςε μία χϊρα ςτθ διάρκεια μιασ οριςμζνθσ χρονικισ
περιόδου. Αποτελεί βαςικό δείκτθ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ μιασ περιοχισ που
μετρά τον παραγόμενο ςε αυτιν πλοφτο (Διακουμι, 2010). Η μεταβολι του ΑΕΠ
είναι ποςοςτιαίοσ αρικμόσ και χρθςιμοποιείται ζνα ζτοσ βάςθσ προκειμζνου να
εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν εξζλιξιτου χρονικά.
Η Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία των προϊόντων ενόσ κλάδου οικονομικισ
δραςτθριότθτασ προκφπτει από τθν αφαίρεςθ τθσ αξίασ των αναλϊςιμων και των
φόρων ςταπροϊόντα από τθ ςυνολικι αξία παραγωγισ. Ιςοφται με τισ δαπάνεσ για
μιςκοδοςία, τισ ειςφορζσ για κοινωνικιαςφάλιςθ, τουσ φόρουσ ςτθν παραγωγι, τθν
κατανάλωςθ κεφαλαίου και το κακαρό λειτουργικό πλεόναςμα τωνκλάδων
οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΙΟΒΕ). Η Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξίαγια ορυχείαλατομεία χρθςιμοποιικθκε ωσ δείκτθσ του μεγζκουσ τθσ παραγωγισ τθσ
εξορυκτικισ βιομθχανίασ.
Με βάςθτισ παραπάνω μακροοικονομικζσ μεταβλθτζσ και τα υπάρχοντα δεδομζνα
των καταγεγραμμζνων ατυχθμάτων υπολογίςτθκαν οι εξισ δείκτεσ:


Δείκτθσ ςυχνότθτασ ατυχθμάτωνανά 100.000 εργαηόμενουσ,Δς,ε



Δείκτθσςοβαρότθτασ ατυχθμάτων,Δβ,κ



Δείκτθσ ςυχνότθτασ ατυχθμάτωνανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ
αξίασ για τον εξορυκτικό κλάδο, Δς,πα
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Η μεταβολι των δεικτϊν ςοβαρότθτασ δεν αποτελεί βαςικό αντικείμενο τθσ
παροφςασ μελζτθσ, αφοφ όλα τα ατυχιματα που επελζγθςαν προσ μελζτθ είναι τα
κανατθφόρα, εκείνα που προκάλεςαν μόνιμθ ανικανότθτα και εκείνα που
προκάλεςαν προςωρινι ανικανότθτα αλλά κρίκθκαν ςοβαρά λόγω τθσ φφςθσ τουσ
και του κινδφνου εμφάνιςθσ μόνιμθσ βλάβθσ ςτον εργαηόμενο ςτο μζλλον. Ζτςι ο
δείκτθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν βαρφτθτα αυτϊν των ατυχθμάτων είναι ο Δ β,κ
που δίνει τον λόγο των κανατθφόρων ατυχθμάτων και εκείνων που προκάλεςαν
μόνιμθ βλάβθ προσ το ςφνολο των εξεταςκζντων ατυχθμάτων.

4.1Τπολογιςμόσ δεικτϊν ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων
και μελζτθ τθσ διαχρονικισ τουσ εξζλιξθσ
Καταρχιν, ζγινε ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν ςυχνότθτασΔς,εκαι Δς,πα και του δείκτθ
ςοβαρότθτασ Δβ,κανά ζτοσ για εξορυκτικό κλάδομε ςτόχο τθν εκτίμθςθ τθσ
μεταβολισ των εργατικϊν ατυχθμάτων τθν περίοδο 2001 ζωσ και το 2017 και πωσ
επθρεάηεται θ μεταβολιαυτι από τα μακροοικονομικά μεγζκθ.Οι δείκτεσ
ςυχνότθτασ μποροφν να διαφοροποιοφνται και να υπολογίηονται ξεχωριςτά για το
ςφνολο των ατυχθμάτων, για τακανατθφόραατυχιματα και ταςοβαράμε προςωρινι
ι μόνιμθ ανικανότθτα.
τον πίνακα 4.1 που ακολουκεί παρουςιάηονται τα μακροοικονομικά μεγζκθ που
χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ςυχνότθτασ, θ Ακακάριςτθ
Προςτικζμενθ Αξία ςε ορυχεία και λατομεία και το Ακακάριςτο Εγχϊριο
Προϊόν(ΑΕΠ).
Για τον υπολογιςμό των δεικτϊν που μελετικθκαν για τθ διαχρονικι εξζλιξθ των
ατυχθμάτων, χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ τα ςτοιχεία που αφοροφν τον αρικμό των
εργαηομζνων ςτον κλάδο τθσ μεταλλευτικισ βιομθχανίασ ανά ζτοσ για τθν περίοδο
1997 ζωσ 2017. Για τα ζτθ 1997 ζωσ 2000 χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα από
παλαιότερεσ μελζτεσ(Γεωργουλάκθσ και Γρθγόρογλου, 2000) και για τα ζτθ 2007 ζωσ
το 2017 ο αρικμόσ των εργαηομζνων ανά ζτοσ που δίνεται από τθ μελζτθ του
Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ) για τθ ςυμβολι τθσ
εξορυκτικισ βιομθχανίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Λόγω μθ διακζςιμων ςτοιχείων
για τον αρικμό των εργαηομζνων για το διάςτθμα 2001 ζωσ 2006 κεωρικθκε
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προςεγγιςτικά ότι ο μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτον κλάδο τθσ
μεταλλευτικισ βιομθχανίασ είναι 16300.
Πίνακασ 4.1:Η εξζλιξθ τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςε ορυχεία-λατομεία και θ εξζλιξθ του
ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ για τα ζτθ 1997 ζωσ και το 2017(Πθγι: ΕΛΣΑΣ).

Ζτοσ

Ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία ςε
εκατομμφρια ευρϊ
Ορυχεία-Λατομεία (Μ€)

Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν
ΑΕΠ (Μ€)

1997

472

114712

1998

478

125263

1999

460

133789

2000

580

141247

2001

608

152194

2002

658

163461

2003

743

178905

2004

786

193716

2005

843

199242

2006

817

2007

899

232695

2008

817

241990

2009

777

237534

2010

863

226031

2011

851

207029

2012

695

191204

2013

819

180654

2014

759

178656

2015

699

177258

2016

647

176488

2017

799

180218

217862
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Πίνακασ 4.2: Αρικμόσ εργαηομζνων και καταγεγραμμζνα ατυχιματα (κανατθφόρακαι των ςοβαρϊν με
μόνιμθ ι προςωρινι ανικανότθτα)για τα ζτθ 1997-2017. Σο χρονικό διάςτθμα 1997-2000 περιλαμβάνει
τα καταγεγραμμζνα ατυχιματα μόνο τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ.
Αρικμόσ
Αρικμόσ
ςοβαρϊν
φνολο
Αρικμόσ
ςοβαρϊν
υνολικόσ
ατυχθμάτων
καταγεγραμζνων κανατθφόρων
ατυχθμάτων
Ζτοσ αρικμόσεργαηομζνων
με
ατυχθμάτων
ατυχθμάτων
με μόνιμθ
προςωρινι
ανικανότθτα
ανικανότθτα
1997
16500
4*
1*
2*
1*
1998
16200
3*
2*
1*
0*
1999

16200

2*

1*

0*

1*

2000

16200

0*

0*

0*

0*

2001

16500**

11

8

0

3

2002

16300**

4

1

0

3

2003

16300**

12

10

0

2

2004

16300**

5

3

1

1

2005

16300**

14

5

5

4

2006

16300**

14

6

0

8

2007

16700

24

8

8

8

2008

19500

17

6

3

8

2009

17600

17

7

4

6

2010

17000

8

1

2

5

2011

17600

9

2

1

6

2012

15900

10

2

0

8

2013

13239

10

4

1

5

2014

15800

11

4

0

7

2015

16700

15

2

0

13

2016

14100

11

6

0

5

2017

14000

4

1

1

2

*Σα ατυχιματα από το 1997-2000 αναφζρονται ςτα καταγεγραμμζνα ατυχιματα μόνο από τθν
επικεϊρθςθ Βορείου Ελλάδοσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτθν παρακάτω ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ των
διαχρονικϊν δεικτϊν.
**Για τα ζτθ 2001-2006 ο αρικμόσ των εργαηομζνων δεν ιταν γνωςτόσ με ακρίβεια και κεωρικθκε
προςεγγιςτικά θ τιμι των 16300 εργαηομζνων ανά ζτοσ.

Με βάςθ τουσ πίνακεσ4.1 και 4.2,παρουςιάηεται ςταςχιματα 4.1 και 4.2θ
διαχρονικι εξζλιξθ των δεικτϊν.Οι δείκτεσ που μελετικθκαν είναι ο δείκτθσ
ςυχνότθτασ ατυχθμάτωνανά 100.000 εργαηόμενουσ, Δς,ε, ο δείκτθσ ςυχνότθτασ
ατυχθμάτωνανάεκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασΔς,πα και ο δείκτθσ
ςοβαρότθτασ Δβ,κ. Ωσ δείκτθσςοβαρότθτασ Δβ,κχρθςιμοποιικθκε ο λόγοσ του
αρικμοφ των κανατθφόρων ατυχθμάτων και ατυχθμάτων με μόνιμθ βλάβθ προσ το
ςφνολο των ατυχθμάτων που εξετάςτθκαν. Οι ςχζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για
τον υπολογιςμό των δεικτϊν είναι:
46

Δείκτθσ υχνότθτασ ανά 100.000 εργαηόμενουσ:
𝚫𝛔,𝜺 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

(4.1)

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝈𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜺𝝆𝜸𝜶𝜻𝝄𝝁έ𝝂𝝎𝝂𝝇𝜺𝝄𝝆𝝊𝝌𝜺ί𝜶(𝜧έ𝝇𝝄𝝈ό𝝆𝝄𝝈έ𝝉𝝄𝝊𝝈)

Δείκτθσ οβαρότθτασ:
𝚫𝛃,𝛉 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜽𝜶𝝂𝜶𝝉𝜼𝝋ό𝝆𝝎𝝂𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂 𝜿𝜶𝜾 𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂𝝁𝜺𝝁ό𝝂𝜾𝝁𝜼𝜶𝝂𝜾𝜿𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

(4.2)

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄𝜺𝝃𝜺𝝉𝜶𝝇𝜽ζ𝝂𝝉𝝎𝝂𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂𝜶𝝂ά έ𝝉𝝄𝝈

Δείκτθσ υχνότθτασ ανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ:
𝚫𝛔,𝛑𝛂 =

𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝈𝜶𝝉𝝊𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎€
𝜜𝜿𝜶𝜽ά𝝆𝜾𝝇𝝉𝜼𝝅𝝆𝝄𝝇𝝉𝜾𝜽έ𝝁𝜺𝝂𝜼𝜶𝝃ί𝜶 𝜿𝝀ά𝜹𝝄𝝊 𝑴€

(4.3)

τισ ςχζςεισ 4.1 και 4.3 ο αρικμθτισμπορεί να διαφοροποιείται και υπολογίηονται
αντίςτοιχα οι δείκτεσ ςυχνότθτασ για το ςφνολο των καταγεγραμμζνων ατυχθμάτων,
ι για τα κανατθφόρα ατυχιματα ι για τα ατυχιματα με μόνιμθ ι προςωρινι
ανικανότθτα.
το ςχιμα 4.1 παρατθρείται θ διαχρονικι εξζλιξθ των ατυχθμάτων ςτθ μεταλλευτικι
βιομθχανία για τθ Βόρεια και Νότια Ελλάδα και για το ςφνολο των καταγραφζντων
ατυχθμάτων τθν περίοδο 2001-2017.

Διαχρονικι εξζλιξθ ατυχθμάτων ςε ορυχεία-λατομεία
30
φνολο καταγεγραμμζνων ατυχθμάτων
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Σχήμα 4.1: Διαχρονικι εξζλιξθ του ςυνόλου των καταγεγραμμζνων ατυχθμάτωνπου καταγράφθκαν από
τισ επικεωριςεισ μεταλλείων Βορείου (ΕΜΒΕ) και Νοτίου Ελλάδοσ (ΕΜΝΕ, διαχρονικι εξζλιξθ
ατυχθμάτων για ΕΜΒΕ και ΕΜΝΕ αντίςτοιχα για τα ζτθ 2001-2017.
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Παρατθρείται μια ελαφρά μειωτικι ζωσ ουδζτερθ τάςθ γιατο ςφνολο των
ατυχθμάτων για ζτθ που μελετϊνται. Όςον αφορά τουσ επιμζρουσ αρικμοφσ
ατυχθμάτων για τισ περιοχζσ Βορείου και Νοτίου Ελλάδοσ παρατθρείται ότι, ςτθν
Νότια Ελλάδα θ τάςθ είναι ελαφρϊσ μειωτικι και ςτθ Βόρεια είναι ελαφρϊσ
αυξθτικι. Όςον αφορά τισ ετιςιεσ διακυμάνςεισ παρατθρείται ότι υπάρχει
αυξθμζνοσ αρικμόσ ατυχθμάτων το ζτοσ 2007 και αυτό οφείλεται τόςο ςτθν αφξθςθ
των ατυχθμάτων τόςο ςτθ Βόρεια όςο και ςτθ Νότια Ελλάδα. Σο 2007, με βάςθ τον
πίνακα 4.1, υπιρξε το ζτοσ με τθ μεγαλφτερθ παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτθ
μεταλλευτικι βιομθχανία με βάςθ τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία του κλάδου.

Σο ςχιμα 4.2 δείχνει τον δείκτθ ςυχνότθτασ των κανατθφόρων ατυχθμάτων, των
πολφ ςοβαρϊν με μόνιμθ βλάβθ και των ςοβαρϊν με προςωρινι βλάβθ μεγάλθσ
διάρκειασ ι/και ενδεχόμενθσ μόνιμθσ μελλοντικισ βλάβθσ, ανά 100.000
εργαηόμενουσ ςε ορυχεία και λατομεία για τθν περίοδο 2001-2017.

200

Δείκτθσ ςυχνότθτασ ατυχθμάτων ςε ορυχεία-λατομεία ανά
100000 εργαηόμενουσ
φνολο
Θανατθφόρα
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Σχήμα4.2: Διαχρονικι εξζλιξθ του δείκτθσ ςυχνότθτασ ανά 100.000 εργαηόμενουσ ςε ορυχεία-λατομεία
για τα ζτθ 2001-2017.

Παρατθρείται μια ελαφρά μειωτικι ζωσ και ουδζτερθ τάςθ για τον δείκτθ που
αφορά το ςφνολο των ατυχθμάτων. Όςον αφορά τουσ επιμζρουσ δείκτεσ για τα
κανατθφόρα, ςοβαρά με μόνιμθ βλάβθ και τα ςοβαρά με προςωρινι βλάβθ
παρατθρείται μειωτικι τάςθ για τα κανατθφόρα και τα ςοβαρά με μόνιμθ και
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αυξθτικιτάςθ τα ατυχιματα προςωρινι βλάβθσ. Όςον αφορά τισ ετιςιεσ
διακυμάνςεισ παρατθρείται αυξθμζνοσ δείκτθσ ςυχνότθτασ το ζτοσ 2007 που
οφείλεται ςτθν αφξθςθ των κανατθφόρων, των ςοβαρϊν με προςωρινι αλλά και με
μόνιμθ βλάβθ. Η αφξθςθ ςτο δείκτθ που παρατθρείται το ζτοσ 2015 οφείλεται
κυρίωσ ςτθ αφξθςθ των ςοβαρϊν ατυχθμάτων με προςωρινι βλάβθ.
το χιμα 4.3 δίνεται θ μεταβολι του δείκτθ ςοβαρότθτασ ςτουσ χϊρουσ των
ορυχείων και λατομείων Δβ,κςτο διάςτθμα 2001-2017.

0.9000

Δείκτθσ ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων ςε ορυχείαλατομεία
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Σχήμα4.3: Δείκτθσ ςοβαρότθτασ του ςυνόλου των ατυχθμάτων που καταγράφθκαν
ςε ορυχεία-λατομεία για τα ζτθ 2001-2017.

Παρατθρείται μια μειωτικι τάςθ του λόγου των κανατθφόρων και των ςοβαρϊν με
μόνιμθ ανικανότθτα ςε ςχζςθ με το ςφνολο των καταγεγραμμζνων ατυχθμάτων
(κανατθφόρα, ςοβαρά με μόνιμθ ανικανότθτα, ςοβαρά με προςωρινι ανικανότθτα).
Από τισ ετιςιεσ διακυμάνςεισ παρατθρείται αφξθςθ των δεικτϊν τα ζτθ 2003 και
2016.

το ςχιμα 4.4 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ του δείκτθ
ςυχνότθτασ (Δς,πα) ανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ για τον κλάδο
ορυχείων-λατομείων. Εκτόσ από το δείκτθ για το ςφνολο των εξεταςκζντων
ατυχθμάτων, υπολογίςτθκαν επίςθσ χωριςτά οι δείκτεσ για τα κανατθφόρα
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ατυχιματα, για τα ατυχιματα που προκάλεςαν μόνιμθ ανικανότθτα και για τα
ατυχιματα που κρίκθκαν ςοβαρά αλλά προκάλεςαν προςωρινι ανικανότθτα ςτον
εργαηόμενο.

Δείκτθσ ςυχνότθτασ ατυχθμάτων ςε ορυχεία-λατομεία
ανά εκατομμφριο ευρϊ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ
φνολο
αξίασ
Θανατθφόρα
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οβαρά με προςωρινι ανικανότθτα
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Σχήμα4.4:Διαχρονικι μεταβολι τωνδεικτϊν ςυχνότθτασ ανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ
ςε ορυχεία-λατομεία για τα ζτθ 2001-2017.

Ο δείκτθσ που αφορά τα κανατθφόρα ατυχιματα και εκείνα με μόνιμθ ανικανότθτα
παρουςιάηει πτωτικι τάςθ, ενϊ ο δείκτθσ που αφορά τα ςοβαρά με προςωρινι
όμωσ ανικανότθτα αυξθτικι τάςθ. Ο δείκτθσ που αφορά το ςυνολικό αρικμό
ατυχθμάτων εμφανίηει ελαφρά μειωτικι τάςθ. Σο ζτοσ 2007 παρατθρείται μεγάλθ
αφξθςθ ςτο δείκτθ ςυχνότθτασ για το ςφνολο των ατυχθμάτων, το οποίο οφείλεται
ςτθν αφξθςθ των επιμζρουσ δεικτϊν ςυχνότθτασ των κανατθφόρων, των ςοβαρϊν
με μόνιμθ βλάβθ και των ςοβαρϊν με προςωρινι βλάβθ αλλά με ενδεχόμενθ
μόνιμθ βλάβθ.Η αφξθςθ του δείκτθ ςτο ζτοσ 2015 δικαιολογείται κυρίωσ λόγω τθσ
αφξθςθσ του δείκτθ ςυχνότθτασ των ατυχθμάτων με προςωρινι βλάβθ και λιγότερο
λόγω τθσ αφξθςθσ των κανατθφόρων.
Η Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξίαζτουσ 2007 για τα ορυχεία-λατομεία είναι θ
υψθλότερθ ςυγκριτικά με άλλα ζτθ, όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 4.1, το οποίο
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ςθμαίνει ότι ςτο ςυγκεκριμζνο ζτοσ υπιρχε αυξθμζνθ παραγωγικι δραςτθριότθτα.
Οπότε θ αφξθςθ παραγωγισ φαίνεται να ςυνζβαλε ςτθν επιδείνωςθ του
δείκτθ.Πικανζσ αιτίεσ για το γεγονόσ αυτό μπορεί να κεωρθκοφν θ αφξθςθ τθσ
υπερωριακισ απαςχόλθςθσ και οι πιεςτικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ όπου οδιγθςαν
γενικά ςε δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.

Σο ςχιμα 4.6 δείχνει τθ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ ατυχθμάτων ανά
100.000 εργαηόμενουσ και ανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ για το
διάςτθμα από το 2001-2017.

υςχζτιςθ δεικτϊν ςυχνότθτασ Δς,ε και Δς,πα
ςε ορυχεία
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Σχήμα 4.6: υςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ ατυχθμάτων Δς,πακαι Δς,εγια τθν περίοδο 20012017.

Παρατθρϊντασ το ςχιμα 4.6 ςυμπεραίνεται θ πολφ καλι ςυςχζτιςθ (R2≈0,9)των
δεικτϊν ςυχνότθτασ ανά εκατομμφριο ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ και ανά 100.000
εργαηόμενουσ. Η ςυςχζτιςθ αυτι είναι εμφανισ και ςταδιαγράμματα διαχρονικισ
μεταβολισ του δείκτθ ςυχνότθτασ Δς,ε(χιμα 4.2) και του δείκτθ ςυχνότθτασ Δς,πα
(χιμα 4.4). Οι ακολουκοφμενεσ μεταβολζσ είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ.
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4.2 υςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων
με δείκτεσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ

Οι οικονομικοί κφκλοι, δθλαδι οι αυξομειϊςεισ ςτο επίπεδο τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ,επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ ςτον χϊρο εργαςίασ. Όταν θ οικονομία
είναι ςε φάςθ φφεςθσ, δθλαδι μαςτίηεται από ανεργία και χαμθλι παραγωγι, τότε
ο αρικμόσ των ατυχθμάτων εμφανίηεται μειωμζνοσ. Αντικζτωσ, αν θ οικονομία είναι
ςε φάςθ ανάπτυξθσ, όπου το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν αυξάνεται και θ ανεργία
μειϊνεται,

τότε

(Barthetal2007,

τα

ατυχιματα

Granados

2008,

που

καταγράφονται

ObgumandThomas

είναι

1922,

περιςςότερα

Thomas

1927,

Robinsonetal2010). φμφωνα με τθ κεωρία του Ruhm (2000) υπάρχει ιςχυρι ςχζςθ
μεταξφ των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν και των ατυχθμάτων, που ςχετίηεται με τισ
επικίνδυνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, τθν ζντονθ ςωματικι άςκθςθ και το άγχοσ τθσ
εργαςίασ (Διακουμι, 2010).
Μζςα ςτο διάςτθμα που μελετικθκε κεωρείται ότι δεν υπιρξαν δραματικζσ
τεχνολογικζσ αλλαγζσ, οπότε θ Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία του κλάδου εξόρυξθσ
ουςιαςτικά

αντικατοπτρίηει

τον

όγκο

παραγωγισ

τθσ

μεταλλευτικισ

δραςτθριότθτοσ, κακϊσ και τον αρικμό των αντίςτοιχων ωρϊν που ζχουν δαπανθκεί
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Η Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία χρθςιμοποιείται
δθλαδι ωσ δείκτθσ του μεγζκουσ τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ.
Η αξία των παραγόμενων προϊόντων του μεταλλευτικοφ κλάδου ςυμβάλλουνςτο
ΑΕΠ τθσ χϊρασ, αν και ςε μικρότερο ποςοςτό ςυγκριτικά με άλλουσ κλάδουσ. Ζτςι,
όταν το ΑΕΠ τθσ χϊρασ παρουςιάηει ανοδικι τάςθ κεωρείται ότι και ςτθν εξορυκτικι
βιομθχανία θ Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξίααυξάνεται.Σο ςχιμα 4.7 δείχνει τθ
ςυςχζτιςθ του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ με τθν Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ
Αξία ςτο κλάδο εξόρυξθσ για τα ζτθ 2001-2017.
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Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξια (Μ€)

υςχζτιςθ ΑΕΠ με τθν Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία
ςε ορυχεία-λατομεία
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Σχήμα 4.7: υςχζτιςθ ΑΕΠ με τθν Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία ςε ορυχεία-λατομεία για τα ζτθ
2001-2017.

Παρατθρείται ότι θ αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτο κλάδο
εξόρυξθσ ςχετίηεται ιςχυρά με τθν αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ χϊρασ (R2 ≈ 0.8).

Για τθ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ
οικονομικισ δραςτθριότθτοσ χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson.
Ο ςυντελεςτισPearsonεκφράηει τθ ςυςχζτιςθ δφο μεγεκϊν που εξετάηονται. Οι
τιμζσ που λαμβάνει είναι από -1 ζωσ +1. Αρνθτικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι ςθμαίνει
ότι ζχουμε αρνθτικι ςυςχζτιςθ και κετικζσ τιμζσ ότι ζχουμε κετικι ςυςχζτιςθ των
μεγεκϊν που ςυςχετίηονται. Όςο οι τιμζσ είναι πιο κοντά ςτο +1 τόςο πιο
ιςχυράκετικι είναι θ εμφανιηόμενθ ςυςχζτιςθ,ενϊ όςο πιο κοντά είναι ςτο -1 τόςο
πιο ιςχυρά αρνθτικι είναι θ ςυςχζτιςθ. Σιμζσ του ςυντελεςτι Pearsonκοντά ςτο 0
δείχνουν ότι οι μεταβλθτζσ που μελετϊνταιδεν ςυςχετίηονται.

τον Πίνακα 4.3 δίνονται οι ςυντελεςτζσ Pearsonπου υπολογίςτθκαν για τουσ
δείκτεσ ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τα οικονομικά
μεγζκθ που μελετικθκαν. Ο ςυντελεςτισ καλισ προςαρμογισ Rςυμπίπτει με τον
ςυντελεςτι Pearsonςε γραμμικά μοντζλα ςυςχζτιςθσ.
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Πίνακασ 4.3: Πίνακασ ςυςχετίςεων Pearson.

Α.Ε.Π.
Α.Π.Α (ορυχείαλατομεία)

Δς,πα
(ορυχείαλατομεία)
0,40
0,05

Δς,ε
(ορυχείαλατομεία)
0,46
0,28

Δβ,κ
(ορυχείαλατομεία)
-0,29
-0,32

Από τισ τιμζσ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ ςτον πίνακα 4.3 διαπιςτϊνεται ότι τα
μεγζκθ που μελετϊνται εμφανίηουν από κακόλου ωσ μζτρια ςυςχζτιςθ.
Όςο αυξάνεται το ΑΕΠ, οι δείκτεσ ςυχνότθτασ Δς,πα ανά εκατομμφριο ευρϊ
προςτικζμενθσ αξίασ και Δς,εανά 100.000 εργαηόμενουσ αυξάνονται ελαφρά, αφοφ
παρουςιάηουν μζτρια κετικι ςυςχζτιςθ ςφμφωνα με τισ τιμζσ του ςυντελεςτι
Pearson. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπιρξε βελτίωςθ ςτο επίπεδο εργαςιακισ
αςφάλειασ με τθν άνοδο του ΑΕΠ.
Η ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία δεν ςυςχετίηεται με τον δείκτθ ςυχνότθτασ Δς,πα
εφόςον oςυντελεςτισ Pearsonείναι ίςοσ με μθδζν, ενϊ παρατθρείται ελαφρά κετικι
ςυςχζτιςθ τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ με τον δείκτθ ςυχνότθτασ Δς,ε.
Σζλοσ όςον αφορά τθ ςυςχζτιςθ των οικονομικϊνδεικτϊν με το δείκτθ ςοβαρότθτασ
ατυχθμάτων Δβ,κ που χρθςιμοποιικθκε παρατθρείται μια ελαφρά αρνθτικι
ςυςχζτιςθ. Σο γεγονόσ αυτό δείχνειότι θ μεγζκυνςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν ςτο
κλάδο ορυχείων- λατομείων φαίνεται να οδθγεί τισ επιχειριςεισ ςε υιοκζτθςθ
ςτρατθγικϊν επζνδυςθσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία που
ςτοχεφουν ςτον περιοριςμό των πολφ ςοβαρϊν ατυχθμάτων (κανατθφόρα και
ατυχιματα που προκαλοφν μόνιμθ βλάβθ).
Οι ςυςχετίςεισ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά 100.000 εργαηόμενουσ με τθν
ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία και το ΑΕΠ δίνονται παραςτατικά ςτα ςχιματα 4.8
και 4.9. το ςχιμα 4.8 φαίνεται θ ελαφρά κετικι ςυςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ
ατυχθμάτων με τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξίαγια το μεταλλευτικό κλάδο, ενϊ
ςτο ςχιμα 4.9 θ μζτρια κετικι ςυςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ με το ΑΕΠ, για τθν
περίοδο 2001-2017.
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υςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά 100000
εργαηομζνουσ ςε ορυχεία-λατομεία με τθν ακακάριςτθ
προςτικζμενθ αξία
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Σχήμα4.8: υςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά 100000 εργαηομζνουσ ςε ορυχεία-λατομεία
με τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία για τθν περίοδο 2001-2017.

υςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά 100000
εργαηομζνουσ ςε ορυχεία-λατομεία με το ΑΕΠ
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Σχήμα4.9: υςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ ανά 100000 εργαηομζνουσ ςε ορυχεία-λατομεία
με το ΑΕΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ
τθν παροφςα εργαςία πραγματοποιικθκε ςτατιςτικι ανάλυςθ των ατυχθμάτων και
μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των δεικτϊν εργαςιακισ αςφάλειασ για τθν
ελλθνικι μεταλλευτικι βιομθχανία με ςτόχο τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αιτίων
και ςυνκθκϊν που ςχετίηονται με τα ατυχιματα ςτον ελλθνικό εξορυκτικό κλάδο. Η
ανάλυςθ βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία ατυχθμάτωναπό τισ επικεωριςεισ μεταλλείων
Βορείου και Νοτίου Ελλάδοσ για το χρονικό διάςτθμα 1997-2017. Επιλζχκθκαν για
μελζτθ τα ατυχιματα που είχαν πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτον εργαηόμενο
(κανατθφόρα, ατυχιματα που προκάλεςαν μόνιμθ βλάβθ ι και προςωρινι βλάβθ
αλλά μεγάλθσ διάρκειασ και που δυνθτικά κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε μόνιμθ
βλάβθ). Η κατθγοριοποίθςθ και θ ανάλυςθ των παραγόντων που ςυνδζονται με τα
ατυχιματα, βαςίςτθκε ςτθν κεωρία του Grose (ανκρϊπινοσ παράγοντασ,
περιβάλλον εργαςίασ, χρθςιμοποιοφμενοσ

εξοπλιςμόσ, διοίκθςθ). Από τθν

ςτατιςτικι ανάλυςθ των ςτοιχείων προζκυψε ότι:


ε ςχζςθ με τον ανκρϊπινο παράγοντα διαπιςτϊκθκε ότι τα περιςςότερα
ατυχιματα ςυμβαίνουν ςτθν θλικιακι κλάςθ 30 ζωσ 50 ετϊν, το οποίο είναι
αναμενόμενο λόγω του πολυπλθκζςτερου αρικμοφ των εργαηομζνων ςε αυτζσ
τισ θλικίεσ, ενϊ όςον αφορά τισ ειδικότθτεσ τα περιςςότερα ατυχιματα
εμφανίηονταιςτουσ

εργάτεσ

γενικϊν κακθκόντων και

ςτουσ

χειριςτζσ

μθχανθμάτων ζργου, που είναι και οι πολυπλθκζςτερεσ ομάδεσ ςτον κλάδο τθσ
εξόρυξθσ. Σα ευριματα ςυμπίπτουν με εκείνα παλαιότερων ερευνθτϊν
(Γεωργουλάκθ και Γρθγόρογλου, 2000).


Όςον αφορά το περιβάλλον εργαςίασ διαπιςτϊκθκε ότι το μεγαλφτερο
ποςοςτό των ατυχθμάτων εμφανίηεται ςε υπαίκριεσ εκμεταλλεφςεισ, το οποίο
οφείλεται ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφίατων υπαίκριων εκμεταλλεφςεων ςε
ςχζςθ με τισ υπόγειεσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ελλάδα. Οι δείκτεσ ςυχνότθτασ
ατυχθμάτων ανά 100.000 εργαηόμενουσ που υπολογίςτθκαν ξεχωριςτά για
κάκε είδοσ εκμετάλλευςθσ (λατομεία μαρμάρων και ςχιςτολικικϊν πλακϊν,
μεταλλεία, λιγνιτωρυχεία, μεταλλεία βιομθχανικϊν ορυκτϊν και λατομεία
αδρανϊν υλικϊν), προζκυψε ότι οι υψθλότεροι δείκτεσ ατυχθμάτων
εμφανίηονταιςτα λατομεία μαρμάρων/ςχιςτολικικϊν πλακϊν και ςτα λατομεία
αδρανϊν υλικϊν. Η αυξθμζνθ τιμι του δείκτθ αποδίδεται ςτο γεγονόσ ότι ο
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ςυγκεκριμζνοσ εξορυκτικόσ κλάδοσ αποτελείται από μικροφ μεγζκουσ
επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τισ οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ για τθν αςφάλεια
τθσ εργαςίασ που διακζτουν οι μεγάλεσ μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ. Επίςθσ,
ζχουν ςυνικωσ ευκαιριακά εργαηόμενουσοι οποίοι δεν ζχουν υψθλι
εξειδίκευςθ και εκπαίδευςθ λόγω περιοδικότθτασ ςτον τρόπο λειτουργίασ
τουσ(εποχικι λειτουργία) για αρκετζσ από αυτζσ. Αποτζλεςμα των παραπάνω
είναι ότι δεν είναι ςε κζςθ λόγω του μικροφ μεγζκουσ και τθσ οργάνωςθσ τουσ
να

αναπτφξουν

και

να

εφαρμόςουν

αποτελεςματικά

προγράμματα

εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, όπωσεκείνα που εφαρμόηονται ςε μεγαλφτερεσ
μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ.


Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων εμφανίηεται ςτα μζτωπα εξόρυξθσ και
ςτισ οδοφσ μεταφοράσ. Όςον αφορά τα μθχανιματα τα οποία εμπλζκονται ςε
ατυχιματα ςε μεγαλφτερο ποςοςτό εμφανίηεται ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ
(χωματουργικά αυτοκίνθτα, ελαςτιχοφόροι φορτωτζσ, κ.α.) Σα ευριματα αυτά
επίςθσ ςυμφωνοφν με ευριματα παλαιότερων ερευνθτϊν (Γεωργουλάκθσ και
Γρθγόρογλου, 2000) που αναφζρουν ότι ςτθ φάςθ διακίνθςθσ, μεταφοράσ και
απόκεςθσ υλικϊν ςυμβαίνει ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ατυχθμάτων.



Όςον αφορά τισ νομοκετικζσ παραβάςεισ, μεγάλο ποςοςτό ατυχθμάτων
ςχετίηεται με τθν μθ χριςθ ι μθ ςωςτι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ
ΜΑΠ, με τθν ελλιπι εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία και τθν ελλιπι παρουςία του
τεχνικοφ αςφαλείασ, με τα γενικά μζτρα αςφαλείασ, κακϊσ και με παραβάςεισ
που αφοροφν τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα.



Σα

ςυμπεράςματα

που

προκφπτουν

από

τθ

μελζτθ-ανάλυςθ

των

χαρακτθριςτικϊν των ατυχθμάτων προζκυψε ότι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό των
ατυχθμάτων εμφανίηονται πολλαπλά τραφματα και κακϊςεισ ςε πολλαπλά
μζλθ του ςϊματοσ και κυρίωσ ςτα άκρα των εργαηομζνων.

Η μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των δεικτϊν (διάςτθμα 2001-2017) και θ
ςυςχζτιςι τουσ με τουσ δείκτεσ οικονομικισ δραςτθριότθτοσ ζδειξε ότι:
 Τπάρχει μια ελαφρά πτωτικι τάςθ τουδείκτθ που αφορά το ςυνολικό αρικμό των
ατυχθμάτων που επιλζχκθκαν για μελζτθ. Όςον αφορά τισ τάςεισ των επιμζρουσ
δεικτϊν ο δείκτθσ γιατα κανατθφόρα ατυχιματαδείχνει και για τα πολφ ςοβαρά
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ελαφρά πτωτικι τάςθ, ενϊ για τα ςοβαρά με προςωρινι βλάβθ ελαφρά αυξθτικι
τάςθ.
 Η ςφγκριςθ των δεικτϊν εργαςιακισ αςφάλειασ με τα οικονομικά μεγζκθ που
επιλζχκθκαν (ΑΕΠ και Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία του κλάδου εξόρυξθσ)
ζδειξε ότι δεν υπάρχει ιςχυρι ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα ο
δείκτθσςυχνότθτασ ατυχθμάτων ανά 100.000 εργαηόμενουσ παρουςιάηει ελαφρά
κετικι ςυςχζτιςθ με τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία για το μεταλλευτικό
κλάδο, ενϊ ελαφρά κετικι είναι και θ ςυςχζτιςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ με το
ΑΕΠ.
 Ο δείκτθ ςοβαρότθτασ ατυχθμάτων που χρθςιμοποιικθκε παρουςιάηει μια
ελαφρά αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τα οικονομικά μεγζκθ που μελετικθκαν.
Με βάςθ τισ παραπάνω μθ ιςχυρζσ ςυςχετίςεισ που παρατθρικθκαν μπορεί να
υποςτθριχκεί ότι θ μεταβολι των οικονομικϊν μεγεκϊν ςτο κλάδο ορυχείωνλατομείων για το διάςτθμα που μελετικθκε δεν επθρεάηει ςθμαντικά το επίπεδο
αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. Η φπαρξθ αςκενοφσ κετικισ ςυςχζτιςθσ των οικονομικϊν
μεγεκϊν με το δείκτθ ςυχνότθτασ και αρνθτικισ με το δείκτθ ςοβαρότθτασ μπορεί
να ερμθνευτεί ωσ υιοκζτθςθ από τισ μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ ςτρατθγικϊν
επζνδυςθσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία που ςτοχεφουν ςτον
περιοριςμό των πολφ ςοβαρϊν ατυχθμάτων (κανατθφόρα και ατυχιματα που
προκαλοφν μόνιμθ βλάβθ).
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των ςτοιχείων των ατυχθμάτων
και τθν εξαγωγι αςφαλζςτερων ςυμπεραςμάτων προτείνεται θ καταγραφι των
ατυχθμάτων να γίνεται με βάςθ τα ευρωπαϊκά πρότυπα ESAW και θ καταχϊρθςθ
των ςτοιχείων να γίνεται θλεκτρονικά ςε πλατφόρμα τθσ επικεϊρθςθσ μεταλλείων.
Η ςτατιςτικι ανάλυςθ που ζγινε ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ μπορεί να
επεκτακεί και να περιλάβει και άλλεσ κατθγορίεσ ατυχθμάτων (τα λιγότερο ςοβαρά
ατυχιματα και περιςτατικά) και να χρθςιμοποιιςει και άλλεσ ςτατιςτικζσ τεχνικζσ
όπωσ θ ςυςχζτιςθ πολλαπλϊν παραγόντων και θ ανάλυςθ χρονοςειρϊν, κακϊσ
απαραίτθτθ

κρίνεται

και

θ

ςυςτθματικότερθ

πραγματογνωμοςφνθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παράρτθμα Ι: ΣυπικιΖκκεςθ αυτοψίασ-πραγματογνωμοςφνθσ
Ζκκεςθ αυτοψίασ-πραγματογνωμοςφνθσ των Επικεωρθτϊν Μεταλλείων του Σμιματοσ
Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων (ΣΕΜ/ΕΝΕ/ΕΠΔΕΜ/ΤΠΕΝ) ΧΧΧ και ΧΧΧ, οι οποίοι ορίςκθκαν με τθν υπ’
αρικμό ΧΧΧ εντολι διενζργειασ ελζγχου τθσ Προϊςταμζνθσ ΕΝΕ ωσ ειδικοί πραγματογνϊμονεσ για
τθ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν του ατυχιματοσ ςε βάροσ του ΧΧΧ, εργαηόμενου τθσ εταιρείασ ΧΧΧ
Α.Ε., που εργαηόταν ςτο χϊρο ΧΧΧ του μεταλλείου ΧΧΧ.
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σο δυςτφχθμα ςυνζβθ τθν ΧΧΧ και περί ϊρα ΧΧΧ, ςτθ κζςθ ΧΧΧ του μεταλλείου ΧΧΧ τθσ
εκμεταλλεφτριασ εταιρείασ ΧΧΧ Α.Ε. Η Τπθρεςία μασ ειδοποιικθκε από τθν εκμεταλλεφτρια
εταιρεία για το ςυμβάν τθν επόμενθ θμζρα, με τθν από ΧΧΧ αναγγελία ατυχιματοσ που εςτάλθ με
FAX (ςυνθμμζνο 1), κακϊσ και με το από ΧΧΧ ζγγραφο του ΑΣ ΧΧΧ (ςυνθμμζνο 2). Η
πραγματογνωμοςφνθ διενεργικθκε τθν Πζμπτθ ΧΧΧ και τθν Παραςκευι ΧΧΧ, ενϊ οι κατακζςεισ
των μαρτφρων ελιφκθςαν ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ ςτθ κζςθ ΧΧΧ.
Με τα υπ’ αρικμό ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ ζγγραφα (ςυνθμμζνα 3, 4 και 5, αντίςτοιχα), θ Τπθρεςία μασ
ηιτθςε από τθν εκμεταλλεφτρια εταιρεία ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για το ατφχθμα, τα οποία και
απαντικθκαν με τισ υπ’ αρικμόν ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ επιςτολζσ (αρ. πρωτ. ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ)
(ςυνθμμζνα 6, 7 και 8, αντίςτοιχα).
2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΝΣΑ
Ονοματεπϊνυμο:

ΧΧΧ

Ηλικία:

ΧΧετϊν

Ειδικότθτα:

ΧΧΧ (π.χ. χειριςτισ διατρθτικοφ (jumbo)

Προχπθρεςία:

ΧΧ ζτθ ςε υπόγειεσ εργαςίεσ

3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΤΣΤΧΗΜΑΣΟ
Ημερομθνία:

ΧΧΧ

Ώρα:

ΧΧΧ

Θζςθ:

Πόςτα ΧΧΧμεταλλείου ΧΧΧ

Αιτία:

ΧΧΧ (π.χ. πτϊςθ πετρϊματοσ από τθν οροφι)

Αποτζλεςμα:

ΧΧΧ (π.χ. κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ)

4. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΤΣΤΧΗΜΑΣΟ

i

Σθν θμζρα του ατυχιματοσ ο πακϊν εργαηόταν ςτο μεταλλείο ΧΧΧ, μαηί με τουσ ΧΧΧ και ΧΧΧ. Όλοι
μαηί πραγματοποιοφςαν εργαςίεσ ΧΧΧ (π.χ. διάτρθςθσ) ςτο υπόψθ μεταλλείο. Προσ το τζλοσ τθσ
βάρδιασ ο πακϊν… (ςφντομθ περιγραφι γεγονότων πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το ςυμβάν).
5. ΜΑΡΣΤΡΙΕ
ΧΧΧ (πακϊν)
Κατάκεςθ πακόντα.
ΧΧΧ (π.χ. χειριςτισ φορτωτι υπογείων)
Κατάκεςθ 1ου μάρτυρα.
ΧΧΧ (π.χ. ξεςκαρωτισ)
Κατάκεςθ 2ουμάρτυρα.
6. ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ
Π.χ.:
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ο πακϊν διζκετε κατάλλθλθ άδεια χειριςτι για το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα ζργου
(Ειδικότθτεσ 5.4 και 7.2 Ομάδασ Α του ΠΔ113/2012).
Σο μθχάνθμα ζργου, ιδιοκτθςίασ τθσ εκμεταλλεφτριασ εταιρείασ, διζκετε άδεια, ζγκριςθ
τφπου, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και τζλθ κυκλοφορίασ.
Ο πακϊν είχε παραλάβει ενυπόγραφα μζςα ατομικισ προςταςίασ. Από τα ςτοιχεία τθσ
πραγματογνωμοςφνθσ και τισ μαρτυρίεσ προκφπτει ότι κατά το ατφχθμα ζκανε χριςθ
τουσ.
Ο πακϊν είχε παρακολουκιςει εκπαιδεφςεισ επί κεμάτων αςφάλειασ και υγείασ για τθν
ειδικότθτά του, ενϊ είχε παραλάβει ενυπόγραφα γραπτζσ οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ
και Γραπτι Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου.
τθ Γραπτι Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου είχε επιςθμανκεί και εκτιμθκεί ο
κίνδυνοσ από… (αιτία ατυχιματοσ), ενϊ ςτισ γραπτζσ οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ
ςυμπεριλαμβάνονταν κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθν αςφάλεια των ςυγκεκριμζνων
εργαςιϊν.
Σο ςθμείο τθσ οροφισ από το οποίο αποκολλικθκε και κατζπεςε κομμάτι πετρϊματοσ,
δεν διζκετε κοχλίωςθ με τθν πυκνότθτα που προβλζπει θ εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ
εκμετάλλευςθσ.
κ.λπ.

7. ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΕ
7.1.
7.2.
7.3.

Η κφρια αιτία του ατυχιματοσ ιταν...
Η δευτερεφουςα αιτία του ατυχιματοσ ιταν...
κ.λπ.

Από τισ διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 6 και τα πικανά αίτια και ςυνκικεσ τθσ παραγράφου 7,
προκφπτει ότι…
8. ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΑΡΘΡΩΝ ΚΜΛΕ
Κατά τθ διάρκεια τθσ αυτοψίασ και με βάςθ τον ζλεγχο των ςχετικϊν ςτοιχείων και τισ κατακζςεισ
των μαρτφρων, διαπιςτϊκθκαν παραβάςεισ των εξισ άρκρων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και
Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ):
ii

Άρθρο Χ
…
ΆρθροΧ
…
9. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΤΘΤΝΩΝ
9.1.

Ευκφνθ για το δυςτφχθμα φζρει θ εκμεταλλεφτρια εταιρεία ΧΧΧ Α.Ε.,δια των
εκπροςϊπων τθσ, διότι:
i. Δεν τθρικθκε θ προβλεπόμενθ ςτθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ
διαδικαςία υποςτιριξθσ τθσ οροφισ με κοχλίωςθ, κατά παράβαςθ του άρκρου ΧΧΧ
του ΚΜΛΕ
ii. ...
iii. ...

Ακινα, ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧΧ

Οι ΕπικεωρθτζσΜεταλλείων

ΧΧΧ

ΧΧΧ

υνθμμζνα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αντίγραφο αναγγελίασ του δυςτυχιματοσ από τθν εκμεταλλεφτρια εταιρεία
Αντίγραφο αναγγελίασ του δυςτυχιματοσ από το ΑΣ ΧΧΧ
Τπ’ αρικμόΧΧΧζγγραφό μασ
Τπ’ αρικμόΧΧΧζγγραφό μασ
Τπ’ αρικμόΧΧΧζγγραφό μασ
Τπ’ αρικμό ΧΧΧ απαντθτικι επιςτολι τθσ εκμεταλλεφτριασ εταιρείασ με ςυνθμμζνα, μεταξφ
άλλων, τα ακόλουκα ςτοιχεία:
 Ζκκεςθ του υπεφκυνου επιβλζποντα μθχανικοφ μεταλλείων κ. ΧΧΧ
 Αποδεικτικά λιψθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ από τον πακόντα
 Ενυπόγραφεσ καταςτάςεισ ςυμμετοχισ του πακόντα ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια αςφάλειασ
 Ενυπόγραφεσ καταςτάςεισ παραλαβισ γραπτϊν οδθγιϊν αςφαλοφσ εργαςίασ και Γραπτισ
Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου
 Αντίγραφο του ςχετικοφ τμιματοσ τθσ Γραπτισ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου
 Γνωμάτευςθνοςοκομείου
7. Τπ’ αρικμό ΧΧΧ απαντθτικι επιςτολι τθσ εκμεταλλεφτριασ εταιρείασ
8. Τπ’ αρικμό ΧΧΧ απαντθτικι επιςτολι τθσ εκμεταλλεφτριασ εταιρείασ.
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