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1. Εισαγωγή 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο κάθε άνθρωπος εκτίθεται σε επαγγελματικό κίνδυνο (1) 
και  όταν  δεν  υπάρχει  η  κατάλληλη  μέριμνα  και  αντιμετώπιση,  τότε  προκαλούνται 
επαγγελματικά  νοσήματα  (occupational  diseases  ),  και  εργατικά  ατυχήματα  (labour 
accidents) (2). 
Σε  διεθνές  επίπεδο  τα  επαγγέλματα  όπου  η  θνησιμότητα  από  εργατικό  ατύχημα  είναι 
μεγαλύτερη  είναι  κατά  σειρά  τα  εξής:  τα  ορυχεία  και  λατομεία,  η  οικοδομή 
(συμπεριλαμβανομένων  και  των  δημοσίων  έργων),  η  γεωργία,  οι  συγκοινωνίες  και  η 
βιομηχανία (3). 
Ιδιαίτερα  για  το  χώρο  των  οικοδομικών  εργασιών  στην  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  τις  πιο 
πρόσφατες πληροφορίες που μπορέσαμε να αντλήσουμε από τις καταγραφές του ΙΚΑ, για 
το  έτος  2003  το  38,3%  των  θανατηφόρων  ατυχημάτων  συνέβησαν  στον  τομέα  των 
οικοδομικών κατασκευών (4). 
Επίσης, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά 
με την αντίληψη κινδύνου για τις οικοδομικές εργασίες, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
επικινδυνότητα  του  κλάδου  γενικά  (100%),  απειλή  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων 
(50%), κίνδυνος από πτώσεις των εργαζομένων ή από πτώσεις αντικειμένων (67%), χρήση 
εργαλείων που μπορούν να αποβούν μοιραία (44%) (5). 
Η εργασία που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ασφάλεια και 
Υγεία στις οικοδομικές εργασίες», του ΠΜΣ «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», όπου 
προσπαθήσαμε  να  εντοπίσουμε  και  να  καταγράψουμε  με  τη  βοήθεια  φωτογραφικής 
μηχανής, πηγές κινδύνου (6) σε ένα εργοτάξιο. 

2. Η καταγραφή 
Το εργοτάξιο που επισκεφθήκαμε με στόχο την υλοποίηση της παραπάνω άσκησης,  ήταν 
μία  οικοδομή  τριών  ορόφων  που  βρίσκεται  σε  προάστιο  της Αθήνας  (φωτο  1 &  2). Η 
συλλογή  του  φωτογραφικού  υλικού  καθώς  και  η  συστηματική  παρατήρηση  για  τον 
εντοπισμό δυσλειτουργιών διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα, από τις αρχές   Φεβρουαρίου 
ως  τα  μέσα  Μαρτίου    2006.  Σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  πραγματοποιήθηκε  το 
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σκυροδέματος. Υπήρξαν όμως και χρονικά διαστήματα 
διακοπής  των  εργασιών  εξαιτίας  των  δυσμενών  καιρικών  φαινομένων  (έντονες 
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) που σημειώθηκαν την παραπάνω χρονική περίοδο στην 
Αττική, ιδίως στα βόρεια του νομού. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο οικόπεδο  προϋπήρχε  παλαιά μονοκατοικία, 
στοιχεία  της  οποίας    διατηρήθηκαν,  με  σκοπό  την  αξιοποίησή  τους  στο  νέο  κτίριο. 
Χαρακτηριστικά  μπορούμε  να  αναφέρουμε  ένα  τμήμα  της  περίφραξης  του  οικοπέδου 
καθώς και υλικά από την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου. 
Η λήψη φωτογραφιών πραγματοποιήθηκε μέρες και ώρες  που  δεν  υπήρχαν  εργαζόμενοι 
στο  χώρο, ώστε  να αποφευχθούν  προβλήματα ως  προς  τη  διεξαγωγή  της άσκησης αλλά 
και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.



3 

(Φωτο 1) 

(Φωτο 2)
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Ξεκινώντας την καταγραφή των δυσλειτουργιών στο οικοδομικό εργοτάξιο, σημειώνουμε 
ότι: 

2.1. Η φορητή κλίμακα  της φωτογραφίας, ενώ αποτελείται από περισσότερες από πέντε 
βαθμίδες,  δεν  έχει  στις  ελεύθερες  πλευρές  στηθαίο  ούτε  σανίδα  μεσοδιαστήματος  και 
θωράκια  για  προστασία  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  κίνδυνος  πτώσης  για  όσους  τη 
χρησιμοποιούν.  Επιπλέον  δεν  διακρίνουμε  στοιχεία  στήριξης  στη  βάση  της  κλίμακας. 
Παράλληλα βρίσκεται  αφημένη σε σημείο  που  εξασφαλίζει  ιδιαίτερα  εύκολη πρόσβαση 
στον οποιοσδήποτε διερχόμενο πόσο μάλλον στα μικρά παιδιά που η έντονη διάθεση τους 
για  να  ανακαλύψουν  τον  περιβάλλοντα  χώρο,  μπορεί  πολύ  εύκολα  να  ξεπεράσει  τον 
παραμικρό ενδοιασμό τους και να τα οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα (7). 

(Φωτο 3)
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2.2. Σε σχέση με τον ηλεκτρικό πίνακα διανομής και τροφοδοσίας, παρατηρούμε ότι οι 
εργαζόμενοι  αλλά  και  ο  οποιοσδήποτε  διερχόμενος  μπορούν  πολύ  εύκολα  να  τον 
προσεγγίσουν. Καλό θα ήταν να είναι περισσότερο προστατευμένος με κάλυμμα και στην 
πρόσοψη και επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). Παράλληλα 
η  τροφοδοσία  του  εργοταξίου  με  νερό  γίνεται  από  λάστιχο  που  περνά  δίπλα  από  τον 
ηλεκτρικό πίνακα με εμφανή τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας (φωτο 6). 

(Φωτο 4) 

(Φωτο 5) 

(Φωτο 6)
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2.3. Στο δάπεδο εργασίας και ειδικότερα στο χώρο που περιβάλλει το κτίσμα υπάρχουν 
εγκαταλελειμμένα  διάφορα  αιχμηρά  αντικείμενα  (σίδερα,  σύρματα,  υπολείμματα 
ξυλείας ) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζομένους του εργοταξίου 
αλλά και σε διερχόμενα άτομα, καθώς τα αιχμηρά αντικείμενα καταλαμβάνουν χώρο του 
«ανύπαρκτου  πεζοδρομίου»  αλλά  και  του  οδοστρώματος  (μεταξύ  των  σταθμευμένων 
οχημάτων). 
Καλό  θα ήταν  τα  περισσεύματα  των  υλικών  να μην αφήνονται    στα  δάπεδα  εργασίας  ή 
στις  οδούς  προσπέλασης  προς  τις  θέσεις  εργασίας  αλλά  να  τοποθετούνται  σε 
προκαθορισμένο χώρο αποθήκευσης. 

(Φωτο 7) 

(Φωτο 8)
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2.4. Ένα μέρος του  σωρού ξυλείας έχει ανεγερθεί ατάκτως πάνω σε σωρό από υλικά που 
προήλθαν  από  την  κατεδάφιση  του  προηγούμενου  κτιρίου.  Ο  παραπάνω  τρόπος 
τοποθέτηση  της  ξυλείας  μπορεί  να  προκαλέσει  κατάρρευση  των  υλικών  με  κίνδυνο  την 
πρόκληση ατυχημάτων, ιδίως τραυματισμό των άκρων. 
Καλό θα ήταν λοιπόν  οι σωροί ξυλείας να αναγείρονται σε επίπεδη και σταθερή βάση. 

(Φωτο 9)
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2.5.  Στην παρούσα φάση των εργασιών η πρόσβαση των εργαζομένων στο κτίριο, όπως 
και  η  μεταφορά  ορισμένων  υλικών,  γίνεται  μέσω  του  κεκλιμένου  επιπέδου  που 
εικονίζεται στη Φωτο 10 . Η ράμπα  έχει πολύ μικρό πλάτος (πολύ μικρότερο των εξήντα 
εκατοστών  του  μέτρου)  και  οι  δύο  τάβλες  δεν  υποβαστάζονται    σε  κάποιο  σημείο  στο 
κάτω  μέρος,  ούτε  υπάρχουν  εγκάρσιες  πήχεις  για  την  προστασία  κατά  της  ολίσθησης. 
Διακρίνουμε λοιπόν, κίνδυνο για απώλεια ισορροπίας και πιθανή πτώση των εργαζομένων. 

(Φωτο 10)
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2.6. Για τις ανάγκες εργασιών στον τρίτο όροφο του κτιρίου (μεταξύ των δύο μπαλκονιών) 
χρησιμοποιείται ένα μαδέρι ως ικρίωμα.  Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε ότι το πλάτος 
του  μαδεριού  είναι  κατά  πολύ  μικρότερο  των  0,60  εκατοστών  του  μέτρου,  επίσης 
απουσιάζουν τα απαραίτητα προστατευτικά κιγκλιδώματα. 
Επιπλέον σε αυτό το σημείο διακρίνουμε ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πιο 
ψιλό επίπεδο του κτιρίου είναι σε ύψος μεγαλύτερο των τριών μέτρων και  επομένως θα 
έπρεπε να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ή  ξύλινο κεκλιμένο επίπεδο το οποίο να 
εμποδίζει πιθανή πτώση των εργαζομένων. 

(Φωτο 12) 

(Φωτο 11) 

2.6 Επιπλέον, έχουμε να σημειώσουμε και τα εξής στοιχεία: 

Ø  Σε  όλο  το  χώρο  του  εργοταξίου  δεν  καταφέραμε  να  εντοπίσουμε  χώρο  για  την 
υγιεινή των εργαζομένων. 

Ø  Σε  σχέση  με  την  ατομική  προστασία  οι  εργαζόμενοι  δεν  φορούσαν  κράνη 
προστασίας της κεφαλής κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ø  Σε  όλο  το  χρονικό  διάστημα  της  παρατήρησης  ο  χώρος  του  εργοταξίου  δεν 
προστατεύονταν  από  κάποιας  μορφής  περίφραξη  (εκτός  από  το  τμήμα  της 
παλαιάς περίφραξης που διατηρήθηκε) και δεν πλαισιώνονταν από απαγορευτικά 
σήματα  εισόδου  και  μπορούσε  να  έχει  πρόσβαση  σε  αυτόν  οποιοσδήποτε  το 
επιθυμούσε (Φωτο 13 & 14).
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(Φωτο 13) 

(Φωτο 14)
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3. Συζήτηση 
Διαπιστώνουμε  λοιπόν,  ότι  ακόμη  και  σε  ένα  μικρό  εργοτάξιο  που  η  επιλογή  του  έγινε 
τυχαία για την παρούσα εργασία, σημειώνονται καθημερινά δεκάδες παραβάσεις γεγονός 
που αιτιολογεί τόσο τον αριθμό των ατυχημάτων  που καταγράφονται κάθε χρόνο, όσο και 
τη σπουδαιότητα αυτών  (θανατηφόρα) σε  ελληνικό αλλά και  διεθνές  επίπεδο. Η  ευθύνη 
για τις παραβάσεις βαρύνει τόσο τον εργοδότη (ν.1568, άρθρο 32)  (ΑΚ 622,288) καθώς 
«έχει ενοχική υποχρέωση για την πρόληψη κάθε κινδύνου που απειλεί την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων και που είναι υποχρέωση αποτελέσματος και όχι μέσου» όσο 
και  τον  εργαζόμενο  που  έχει  «υποχρέωση  ενοχικής  φύσης  με  συγκεκριμένο  αλλά 
διαφορετικό περιεχόμενο που δημιουργείται και σε βάρος του εργαζομένου» με βάση το 
άρθρο 32 Β (8). 
Πέρα όμως από εργοδότη και εργαζόμενο η ίδια η πολιτεία  μπορεί να ενισχύσει τον τομέα 
της πρόληψης όσο και  της πληροφόρησης   (9)   με διαφημιστικές εκστρατείες, διαδίκτυο 
και διαρκή εκπαίδευση  επιμόρφωση των εργαζομένων . 
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