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1. Εισαγωγή στην εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου
Στην καθοµιλουµένη, η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείµενο κακό» καθώς επίσης
και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συµβάντος.
Όταν όµως αναφερόµαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούµε τον κίνδυνο για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελµατική
έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο επαγγελµατικός κίνδυνος εκφράζεται συνήθως ως συνώνυµο της επαγγελµατικής
«έκθεσης», µπορεί όµως να εκφρασθεί και ως συνώνυµο της «βλάβης» που προκλήθηκε
από την έκθεση αυτή. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση µιλάµε π.χ. για «κίνδυνο από
ακτινοβολία», «κίνδυνο από θόρυβο» ή «κίνδυνο από έκρηξη», εστιάζοντας στην έκθεση του
εργαζοµένου στον αναφερόµενο κίνδυνο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση µιλάµε για «κίνδυνο
καρκίνου», «κίνδυνο βαρηκοΐας» ή «κίνδυνο τραυµατισµού από το ωστικό κύµα» αντίστοιχα,
εστιάζοντας στο αποτέλεσµα της επαγγελµατικής έκθεσης, δηλαδή στη βλάβη.
Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι ο «επαγγελµατικός κίνδυνος» σχετίζεται µε την
πιθανότητα ή συχνότητα έκθεσης των εργαζοµένων σε κάποια πηγή κινδύνου που
βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (π.χ. θόρυβος, χηµικές ουσίες, χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων, µονότονη ή επαναληπτική εργασία, απροστάτευτα κινούµενα µέρη µηχανών κ.λπ.),
καθώς επίσης και µε τη σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη που
προκλήθηκε από την έκθεση αυτή. Η συνθετική προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της
σοβαρότητας των συνεπειών, εκφράζεται απ΄ την έννοια της επικινδυνότητας που
προσδιορίζει το βαθµό του επαγγελµατικού κινδύνου.
Αυτές οι διαφορετικές ερµηνείες της έννοιας του επαγγελµατικού κινδύνου σηµατοδοτούν
όµως και την κυρίαρχη κατεύθυνση της συνισταµένης στην οποία συγκλίνουν.
Η προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των
βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.
Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί µια
σύνθετη, διαχρονική και δυναµική διαδικασία που µέσω της αποδόµισης και της ανάλυσης
συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
προσαρµοσµένου στις ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες.
∆ε θα έπρεπε να κυριαρχήσει η άποψη ότι η Eκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου
λειτουργεί σαν µέσο αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών που χρησιµεύουν αποκλειστικά για
ποσοτικές µεθόδους εκτίµησης, µε τη χρήση δεικτών επικινδυνότητας. Τα πληροφοριακά
στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού περιβάλλοντος και των
επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασµένα, συντελούν στη
συγκρότηση των παρεµβάσεων πρόληψης που οδηγούν στην προσαρµογή του εργασιακού
περιβάλλοντος στις διαστάσεις του εργαζόµενου ανθρώπου.
Αυτές οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι ικανές να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση,
στοχεύοντας στην αποµάκρυνση των ενδογενών κινδύνων κάθε παραγωγικής
δραστηριότητας (στόχος εγγενούς ασφάλειας), δηλαδή να µην περιορίζονται µόνο στη
διαχείριση του κινδύνου µε την τιθάσευσή του.
Ο δυναµικός χαρακτήρας των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου,
εκφράζεται µέσω της αξιολόγησης των επεµβάσεων για την προστασία και πρόληψη της
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και τη διαχρονική παρακολούθηση των
βλαπτικών παραγόντων σε σχέση και µε την προσαρµογή της τεχνολογίας στις νέες
παραγωγικές απαιτήσεις.
Η Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, αναφέρεται στις διατάξεις του Π∆
17/1996 (το οποίο συµπληρώνεται µε το Π∆ 159/1999) και αποτελεί εργοδοτική
υποχρέωση καθώς επίσης και ένα βασικό µέσο αυτοέλεγχου της κάθε επιχείρησης, εφόσον
εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων τόσο στις φάσεις του ποιοτικού και
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ποσοτικού προσδιορισµού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και σε αυτές της
πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.
Η έλλειψη θεσµοθετηµένου επιπέδου ποιότητας για τη γραπτή εκτίµηση των
Επαγγελµατικών Κινδύνων µπορεί να οδηγεί στην κατ’ όνοµα εφαρµογή των διατάξεων
του Π.∆ 17/1996, αλλοιώνοντας έτσι, τους βασικούς στόχους των διαδικασιών πρόληψης της
επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας.
Η εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι µια συλλογική διαδικασία που απαιτεί
συγκεκριµένη ακολουθία βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και αποτελεσµατική.
Οι βασικές ενέργειες περιλαµβάνουν:
εντοπισµό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που
χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία
εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων,
προερχοµένων από τις παραγωγικές διαδικασίες
εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια
προγραµµατισµό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.
Αυτό το σχέδιο εκτίµησης οδηγεί στις εξής πιθανές υποθέσεις «κινδύνου» για κάθε
εργασιακό χώρο ή θέση εργασίας:
• στην απουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακό χώρο
• στην παρουσία κινδύνων «ελεγχόµενης» έκθεσης αναφορικά µε τα επίπεδα που ορίζει κάθε
φορά η εθνική νοµοθεσία
• στην παρουσία κινδύνων µη ελεγχόµενης έκθεσης
Στην πρώτη περίπτωση δεν αναδεικνύονται κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε την
παραγωγική διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την
παραγωγική διαδικασία, µπορούν να τεθούν υπό «έλεγχο» µε την εφαρµογή των διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και πρακτική σχετικά µε την
προστασία και πρόληψη της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Στην τρίτη περίπτωση
πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα οι επεµβάσεις πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου όπως
αυτές καθορίζονται στα άρθρα 4, 6 και 7 του Π.∆ 17/96 και την εκάστοτε νοµοθεσία για την
εργασιακή υγεία και ασφάλεια.

2. Ταξινόµηση και ορισµός των επαγγελµατικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα, αν και συνήθως δρουν σε
συνέργια (π.χ. η εντατικοποίηση της εργασίας σε ένα εργασιακό περιβάλλον µε υψηλά
επίπεδα θορύβου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να εκδηλωθεί τόσο µια επαγγελµατική
ασθένεια όσο και ένα εργατικό ατύχηµα), για λόγους τακτοποίησης και καταγραφής,
ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες οµάδες:
1η οµάδα:
Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι εργατικού ατυχήµατος που περικλείουν
την πιθανότητα να προκληθεί τραυµατισµός ή βιολογική βλάβη στους εργαζόµενους, ως
συνέπεια της έκθεσης στην πηγή κινδύνου. Η φύση της πηγής κινδύνου καθορίζει την
αιτία και το είδος του τραυµατισµού ή της βιολογικής βλάβης, που µπορεί να είναι
µηχανική, ηλεκτρική, χηµική, θερµική κ.λπ.

Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οφείλονται (ενδεικτικά):
στις κτιριακές δοµές (π.χ. µη τήρηση των πολεοδοµικών και
υγειονοµικών κανονισµών, ανεπάρκεια εξόδων κινδύνου, ολισθηρά
δάπεδα, ελλιπής συντήρηση κατασκευών, απουσία προστατευτικών
έναντι πτώσης κλπ)
στον εξοπλισµό εργασίας (π.χ. απουσία προστατευτικών διατάξεων επικίνδυνων
ζωνών στις µηχανές, ελλιπής συντήρηση, χρήση από µη εκπαιδευµένο προσωπικό
κλπ)
στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. µη τήρηση κανονισµού ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, ελλιπής συντήρηση κλπ)
σε χρήση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών ουσιών (π.χ. µη τήρηση προδιαγραφών
ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών, έλλειψη µέτρων ελέγχου πηγών
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έναυσης, ελλιπής εξαερισµός, ανεπαρκής εξοπλισµός πυρανίχνευσης-συναγερµούκατάσβεσης, απουσία διατάξεων ασφαλείας του εξοπλισµού υπό πίεση κλπ)
σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως τοξικές, διαβρωτικές κλπ (π.χ. µη
τήρηση προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών µε βάση το
δελτίο δεδοµένων ασφάλειας προϊόντων)
σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. απόσπαση προσοχής εργαζόµενου λόγω υψηλού
θορύβου)
2η οµάδα:
Κίνδυνοι για την υγεία που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη
βιολογική ισορροπία των εργαζοµένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελµατικής έκθεσης
σε φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
περιβάλλοντος.

Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οφείλονται σε:
χηµικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιµών Έκθεσης)
φυσικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιµών Έκθεσης)
βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παρουσία βιολογικών ρύπων)

3η οµάδα:
Κίνδυνοι εργονοµικοί ή εγκάρσιοι (για την υγεία και την ασφάλεια) οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης, εργαζόµενου και οργάνωσης
εργασίας στην οποία είναι ενταγµένος. Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην
ίδια τη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρµογή
του ανθρώπου στις απαιτήσεις της εργασίας. Ο σχεδιασµός των επεµβάσεων για την
πρόληψη ή/και την προστασία των εργαζοµένων από αυτούς τους κινδύνους πρέπει να
στοχεύει σε µία δυναµική ισορροπία µεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού
περιβάλλοντος, µε βασική συντεταγµένη την προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο,
προσαρµογή που προϋποθέτει τη γνώση των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών
µηχανισµών του ανθρώπινου οργανισµού.

Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να που οφείλονται :
στην οργάνωση εργασίας (π.χ. εντατικοποίηση, µονοτονία, βάρδιες κλπ)
σε ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. άτυπες µορφές εργασίας, ηθική παρενόχληση
κλπ)
σε εργονοµικούς παράγοντες (π.χ. µη εργονοµικός σχεδιασµός της θέσης εργασίας
κλπ)
σε αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. εργασίες µε ακατάλληλο εξοπλισµό, εργασίες
σε αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες κλπ)

3. ∆ιαδικαστικές φάσεις εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου
Η διαδικασία εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου ακολουθεί βασικές ενέργειες που
οδηγούν στον εντοπισµό των πηγών κινδύνου, την εξακρίβωση, καθώς και τον ποσοτικό και
ποιοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.

1. Εντοπισµός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)

Αυτή η φάση περιλαµβάνει µια επιµεληµένη και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής
διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας.
Η καταγραφή αφορά:
1. Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, την περιγραφή της παραγωγικής
τεχνολογίας, των µηχανών, των εγκαταστάσεων, των χρησιµοποιούµενων υλών και
ουσιών, των διαδικασιών συντήρησης των µηχανών και των εγκαταστάσεων, την
επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων καθώς και την εσωτερική και εξωτερική
διακίνηση των φορτίων και των προϊόντων.
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2. Τον προορισµό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.).
3. Τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισµική προστασία, επιφάνεια,
χωρητικότητα, ανοίγµατα κ.λπ.).
4. Τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στα υπό εξέταση τµήµατα της παραγωγικής
διαδικασίας (αριθµός εργαζοµένων, φύλο, βάρδιες εργασίας, εργασιακή ηλικία κ.λπ.).
5. Τις πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση, εάν και εφόσον
παρέχεται, καθώς και αυτές που σχετίζονται µε τα εργατικά ατυχήµατα και τις
επαγγελµατικές ασθένειες.
Αυτή η καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού κύκλου παρέχοντας µια
ολοκληρωµένη γνώση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπει τον εντοπισµό των
πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.
Για να επιτευχθεί µια ουσιαστική και όχι τυπική καταγραφή των παραγωγικών
διαδικασιών είναι απαραίτητη η άντληση πληροφοριών από τους εργαζόµενους σχετικά µε
τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο.

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)

Η εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης αποτελεί εκείνη τη διαδικασία η οποία µας επιτρέπει να
προσδιορίσουµε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι
εργαζόµενοι.
Ως εκ τούτου εξετάζουµε και καταγράφουµε:
1. Τον τρόπο λειτουργίας (π.χ. χειροκίνητη, αυτοµατοποιηµένη, µηχανική, µικτή κ.λπ.),
καθώς και τη µορφή της παραγωγικής δραστηριότητας.
2. Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασιακό περιβάλλον
(π.χ. χρόνος παραµονής στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων
δραστηριοτήτων κ.λπ.).
3. Τη λήψη ή µη µέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων.
4. Την άποψη των εργαζοµένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο
στον οποίο εργάζονται καθώς και τις αναφορές τους για τις επιπτώσεις των βλαπτικών
παραγόντων στην κατάσταση της υγείας τους (µέσω της εργατικής υποκειµενικότητας).
Στην υλοποίηση της συγκεκριµένης κατεύθυνσης ο ρόλος της ΕΥΑΕ είναι
αναντικατάστατος. Η ΕΥΑΕ µπορεί αντικειµενικά να εξελιχθεί σε πόλο συγκέντρωσης της
εµπειρίας των εργαζοµένων. Ταυτόχρονα µπορεί να αναδείξει επικίνδυνες πρακτικές που
υπάρχουν στη ζωή της επιχείρησης και τις οποίες αποκρύπτει ο εργοδότης για ευνόητους
λόγους.

3. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)

Η εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν στις δύο
προηγούµενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος (φάση 1η και φάση 2η),
υλοποιείται δια µέσου:
1. Του ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των µηχανών).
2. Του ελέγχου των «αποδεκτών» για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας (σχετικά
µε τη φύση των κινδύνων, τη χρονική διάρκεια, τον τρόπο υλοποίησης και τη µορφή των
παραγωγικών δραστηριοτήτων), αναφορικά µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Του ποσοτικού προσδιορισµού των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, µε τη
διεξαγωγή τόσο στοχευµένων µετρήσεων όσο και στοχευµένων ιατρικών εξετάσεων.
Ο ποσοτικός προσδιορισµός αποτελεί το πιο κρίσιµο στάδιο κάθε διαδικασίας
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η αποτίµηση µιας βασικής παραµέτρου του
ποσοτικού προσδιορισµού, η οποία είναι η σοβαρότητα των συνεπειών από κάθε πηγή
κινδύνου δεν αποτελεί µια απλή, ουδέτερη, τεχνοκρατική διαδικασία. Ο ταξικός
προσανατολισµός της εκτίµησης επιδρά στο αποτέλεσµά της. (Σοβαρές συνέπειες για ποιον;
Για τον εργοδότη ή για τον εργαζόµενο;) Το αποτέλεσµα της εκτίµησης εξαρτάται στην πράξη
από ένα πλήθος παραγόντων που καθορίζουν την εργασία του Τεχνικού Ασφάλειας και του
Ιατρού Εργασίας (χρόνος απασχόλησης, εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις και βαθµός
ανεξαρτησίας απ΄ τον εργοδότη κ.λπ.).
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Η παρέµβαση εποµένως του συνδικαλιστικού κινήµατος στη συγκεκριµένη
θεµατολογία δεν εξαντλείται στην απαίτηση για τυπική ύπαρξη γραπτής εκτίµησης, αλλά
στους όρους διαµόρφωσης του περιεχοµένου της. Ανάλογος πρέπει
να είναι και ο
προσανατολισµός του κρατικού έλεγχου.

4. Σχηµατική παρουσίαση των
επαγγελµατικού κινδύνου

διάφορων

φάσεων

εκτίµησης

του

1. Εντοπισµός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)

καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. παραγωγικός κύκλος, υλικά, µηχανές, εγκαταστάσεις,
οργάνωση εργασίας κ.λπ.)

+
ανάλυση των παραγωγικών φάσεων
για τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου

κίνδυνοι για την ασφάλεια

κίνδυνοι για την υγεία

•
•
•
•
•

•
•
•

κτιριακές δοµές
εξοπλισµός εργασίας
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
επικίνδυνες ουσίες
φυσικοί παράγοντες

χηµικοί παράγοντες
φυσικοί παράγοντες
βιολογικοί παράγοντες

εργονοµικοί
ή
εγκάρσιοι κίνδυνοι (για
την υγεία και την
ασφάλεια)
• οργάνωση εργασίας
• ψυχολογικοί
παράγοντες
• εργονοµικοί
παράγοντες
• αντίξοες
συνθήκες
εργασίας

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)
αποτύπωση των πηγών έκθεσης

+
αποτελέσµατα υποκειµενικής εκτίµησης εργαζοµένων

+
µέτρα που λαµβάνονται:π.χ. προφύλαξη επικίνδυνων ζωνών των µηχανών, κλειστός κύκλος
παραγωγής, τοπικές και κεντρικές απαγωγές αέρα, ηχοµόνωση, αυτοµατισµοί ασφάλειας,
ατοµικά µέσα προστασίας, δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση, πληροφόρηση, ενηµέρωση κ.λπ.

µη ελεγχόµενοι κίνδυνοι έκθεσης
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3. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)
1.
2.

3.

Επαλήθευση της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των µηχανών, της διαχείρισης
εύφλεκτων ουσιών κ.α.) κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Επαλήθευση των αποδεκτών για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας, αναφορικά µε την
κείµενη νοµοθεσία καθώς και τη διεθνή επιστηµονική πρακτική και εµπειρία.
Ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος µε τη
διεξαγωγή στοχευµένων µετρήσεων και τη συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τις προτεινόµενες
Οριακές Τιµές Έκθεσης της κείµενης Εθνικής ή Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ∆ιεθνών Επιστηµονικών
Οργανισµών.

αποτελέσµατα εκτίµησης των κινδύνων έκθεσης

γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου

σχεδιασµός:
ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων
περιοδική επανεκτίµηση
αξιολόγηση των επεµβάσεων

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

∆ρίβας Σ., Ζορµπά Κ., Κουκουλάκη Θ., Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίµηση και πρόληψη του
επαγγελµατικού κινδύνου, εκδ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα 2001.
∆ρίβας Σ., Παπαδόπουλος Μ., H εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, από το βιβλίο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.:
Θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ’ κατηγορίας (αρθ.2 Π∆ 294/88), εκδ.
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα 2003.
∆ρίβας Σ., Παπαδόπουλος Μ., H εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, από το βιβλίο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.:
Εγχειρίδιο υγείας και ασφάλειας της εργασίας, εκδ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.-ΕΚΑ, Αθήνα 2004.
Παπαδόπουλος Μ., Ο στόχος της εγγενούς ασφάλειας και ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας, Υγιεινή &
Ασφάλεια της Εργασίας (περιοδική έκδοση ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), τ. 13, 2003.
Παπαδόπουλος Μ., Προστασία της υγείας απ΄ τον επαγγελµατικό κίνδυνο, από το βιβλίο του Κέντρου
Μαρξιστικών Ερευνών: Προσεγγίσεις στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, σελ. 226-234, εκδ.
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2000.
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έντυπο γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου1
π.δ 17/1996, άρθρο 8
1. Στοιχεία επιχείρησης.
1.α. Επωνυµία: ……………………………………………………………………
1.β. Ονοµατεπώνυµο εργοδότη: ………………………………………………
1.γ. ∆ιεύθυνση Κεντρικής Έδρας:
Οδός: ………………………………………………Αριθµός:………………………
∆ήµος: ……………………………Πόλη:….…………………………Τ.Κ:…………
Τηλ.: …………………………………Fax: ………………………………………….
1.δ. ∆ιευθύνσεις παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων, αυτοτελών παραγωγικών µονάδων
κ.λπ. : 2
• Οδός: ………………………………………………Αριθµός:……………………
∆ήµος: …………………………Πόλη:….…………………………Τ.Κ:…………
Τηλ.: …………………………………Fax: ……………………………………….
∆ραστηριότητα: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
• Οδός: ………………………………………………Αριθµός:……………………
∆ήµος: …………………………Πόλη:….…………………………Τ.Κ:…………
Τηλ.: …………………………………Fax: ……………………………………….
∆ραστηριότητα: ……………………………………………………………………
2. ∆ραστηριότητα της επιχείρησης: ……………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………….
3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης:
4. Συνολικός αριθµός ετών παραγωγικής δραστηριότητας :
5. Αριθµός παραγωγικών τµηµάτων:
6. Παραγωγική διαδικασία και τελικό προϊόν: ..............................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………
. Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τµηµάτων.

1

Ενδεικτική κωδικοποίηση των επιµέρους ζητηµάτων που πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια της γραπτής εκτίµησης
του επαγγελµατικού κινδύνου.
2
Υπογραµµίστε που αναφέρεστε.
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αναφορές: .................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................................
7.
Πρωτόκολλο
συντήρησης
των
µηχανών
και
των
εγκαταστάσεων:
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................……..............................
.....................................................................................
8.
Χρησιµοποιούµενες
πρώτες
ύλες
και
χηµικές
ουσίες
επεξεργασίας:.................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................…………………
9. ∆ιάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κ.λπ.):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................……..................................................................
.................................................
10. Αριθµός εργαζόµενων στην επιχείρηση:
• ανδρών
• γυναικών
• υπαλλήλων
• µαθητευοµένων
• ανηλίκων
• ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• σύνολο
Μέση εργασιακή ηλικία στην επιχείρηση:
11. Μέση ηλικία των εργαζόµενων:
12. Παρούσες ειδικότητες στην επιχείρηση:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................………......................................................................................
............................
13. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: ........................................
........................................................................................................................................................
..................................................................
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14. Αριθµός εργατικών ατυχηµάτων των πέντε τελευταίων χρόνων λειτουργίας της
επιχείρησης:
αριθµός
σύνολο ατυχηµάτων:
θανατηφόρα ατυχήµατα:
πόσα δηλώθηκαν στον Ασφλ. Φορέα:
πόσα δηλώθηκαν στην Επ. Εργασίας:
ατυχήµατα που διερευνήθηκαν:

15. Αριθµός Επαγγελµατικών Ασθενειών, των δέκα τελευταίων χρόνων λειτουργίας
της επιχείρησης:
επαγγελµατική
παραγωγικό
αριθµός
αριθ. δηλωθέντων
ασθένεια
τµήµα
περιστατικών
περιστατικών

σύνολο:

16. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης και µέτρα πρόληψης:
α. Κίνδυνοι για την ασφάλεια
• κτιριακές δοµές:
• εξοπλισµός εργασίας:
• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
• επικίνδυνες ουσίες – κίνδυνοι
πυρκαγιάς - έκρηξης:
• φυσικοί παράγοντες:
β. Κίνδυνοι για την υγεία
• χηµικοί παράγοντες:
• φυσικοί παράγοντες:
• βιολογικοί παράγοντες:
γ. εγκάρσιοι ή εργονοµικοί παράγοντες (για την υγεία και την ασφάλεια)
• οργάνωση εργασίας:
• ψυχολογικοί παράγοντες:
• εργονοµικοί παράγοντες:
• αντίξοες συνθήκες εργασίας:

17. Ποσοτικός προσδιορισµός φυσικών, χηµικών και βιολογικών
παράγοντα
τµήµα
θέσεις
ς
παραγωγής
δειγµατοληψίας
Φυσικοί:

Χηµικοί:

•
•
•
•
•
•
•
•

παραγόντων:
υπέρβαση
Ορ.Τιµών
Ναι ή Όχι

θόρυβος.
δονήσεις.
ακτινοβολίες.
φωτισµός.
µικροκλίµα.
σκόνες/ίνες.
ίνες αµιάντου.
χηµικές ουσίες
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Βιολογικοί:

•
•
•
•
•
•

βακτηρίδια.
µύκητες.
ιοί.
ρικέτσιαι.
πρωτόζωα.
µετάζωα.

18. Ιατρική παρακολούθηση των εργαζόµενων:
είδος ιατρικών
παραγωγικό τµήµα
εξετάσεων

αριθµός εργαζόµενων
που εξετάσθηκαν

19. Εκπαίδευση των εργαζόµενων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας:
Έγινε εκπαίδευση των εργαζόµενων επ’ ευκαιρία:
Ναι
α) της πρόσληψης
β) µετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας
γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας
δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας
ε) άλλη περίπτωση

Όχι

20. Ενηµέρωση των εργαζόµενων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας:
Έγινε ενηµέρωση των εργαζόµενων:
Ναι
Όχι
α) κατ’ άτοµο
β) καθ’ οµάδες
γ) στο σύνολο των εργαζόµενων
δ) µε ανακοινώσεις
ε) µε άλλο τρόπο
21. Άλλα θέµατα:
Ναι

Όχι

α) έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης;
β) έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας;
γ) υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και διασυνδέσεις µε αρµόδιες υπηρεσίες
προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών,
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας;
δ) έχουν ορισθεί εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι, υπεύθυνοι για την
εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την
πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων;
ε) τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο αναγράφονται τα αίτια
και η περιγραφή του ατυχήµατος;
στ) τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως
συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των
τριών εργάσιµων ηµερών;

22. Εκπρόσωπος των εργαζόµενων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της υγείας
και ασφάλειας των εργαζόµενων
Ναι
Όχι
Υπάρχουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι των εργαζόµενων για θέµατα υγείας
και ασφάλειας (ΕΥΑΕ);
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23. Στοιχεία προσωπικού που προσέφεραν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, Γιατρού
Εργασίας και Νοσηλευτικού Προσωπικού
α. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
Ονοµατεπώνυµο:
Επίπεδο γνώσεων:
Ειδικότητα:
Χρόνος απασχόλησης:
β. Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας
Ονοµατεπώνυµο:
Ειδικότητα:
Χρόνος απασχόλησης:
γ. Υπηρεσίες Νοσηλευτικού Προσωπικού που πλαισιώνει το Ιατρείο
Ονοµατεπώνυµο:
Ειδικότητα:
Χρόνος απασχόλησης:
24. Σύνοψη των µη ελεγχόµενων κινδύνων έκθεσης της επιχείρησης:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................
Το κείµενο της Γραπτής Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου, επεξεργάστηκαν και σύνταξαν :
Ο Τεχνικός Ασφάλειας
........................................
(Ονοµατεπώνυµο)

..............................................
(Υπογραφή)

Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας
...............................
(Ονοµατεπώνυµο)

............................
(Υπογραφή)

Ο Εργοδότης
.......................…
(Ονοµατεπώνυµο)

..............................................
(Υπογραφή)

11

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Η ύπαρξη γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί νοµοθετική
υποχρέωση:
α. του γιατρού εργασίας
β. του τεχνικού ασφάλειας
γ. της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
δ. του εργοδότη
2. Η γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου από ποιόν πραγµατοποιείται :
α. το γιατρό εργασίας
β το τεχνικό ασφάλειας
γ. την επιθεώρηση Εργασίας
δ. µε τη συνεργασία του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας
3. Ποιος συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση της γραπτής εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου:
α. ο γιατρός εργασίας
β. ο τεχνικός ασφάλειας
γ. ο εργοδότης
δ. η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας και οι εργαζόµενοι

12

