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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αυτή η εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της Υγιεινής και της Ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας και ειδικότερα στο χώρο εργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή ΜΜΕ, 
όπως θα δούμε αρκετές φορές να αναφέρεται, μελετώντας και πραγματική περίπτωση. 

Στο κεφάλαιο (1) θα αναφέρουμε και θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τί είναι οι 
ΜΜΕ , πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη και η συνεισφορά τους στην οικονομία της 
Ελλάδας , της Ευρώπης και ίσως ολόκληρου τον σημερινού κόσμου. Γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα ο τομέας της Ασφάλειας, στις ΜΜΕ πρωτίστως, 
αλλά και γενικότερα. 

Στο κεφάλαιο (2) υπάρχει μια πιο ενδελεχής αναφορά στην Ασφάλεια και Υγιεινή με 
παράθεση κανόνων και υποχρεώσεων εργαζόμενων και εργοδοτών σε ό,τι αφορά το 
χώρο εργασίας αλλά και τις συμπεριφορές μέσα σ’ αυτόν. 

Στο κεφάλαιο (3) γίνεται εκτενής ανάλυση ειδικά για την Ασφάλεια στις ΜΜΕ, με 
αναφορές σε όρους όπως το κλίμα και η κουλτούρα ασφάλειας, οργανωσιακό κλίμα και 
κουλτούρα κ.α. , καθώς επίσης και τους παράγοντες επιρροής τους, ενώ παράλληλα 
προτείνονται βελτιστοποιημένες λύσεις διαχείρισης κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού , 
με βάση τις παρατηρήσεις στη βιβλιογραφία, γιατί θεωρούμε πως το ανθρώπινο 
δυναμικό, τα άτομα και οι ομάδες πρέπει να είναι η προτεραιότητα του οποιουδήποτε 
οργανισμού/εταιρείας , αφού τα άτομα θα πρέπει να συνεργάζονται και να παράγουν 
πλούτο για λογαριασμό της όποιας ιδιοκτησίας. Άρα, λοιπόν, οι υφιστάμενες συνθήκες 
εργασίας θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες δυνατές, ώστε η αποδοτικότητα να είναι η 
βέλτιστη. 

Στο κεφάλαιο (4) θα αναφερθούμε στον επαγγελματικό κίνδυνο, πώς εκτιμούμε τον 
επαγγελματικό κίνδυνο, αλλά και ποια βοηθητικά εργαλεία χρησιμοποιούμε για να 
προσδιορίσουμε τα μεγέθη τους. 

Στο κεφάλαιο (5), στηριζόμενοι και έχοντας ως βάση όλα τα προηγούμενα , 
διεξάγουμε μελέτη που έλαβε χώρα στη βιοτεχνία «Τεντοευρωπαϊκή» που ανήκει στην 
κατηγορία των ΜΜΕ, αναλύοντας τους χώρους και τα μηχανήματα με βάση τους 
κινδύνους που κρύβουν για τους εργάτες, λόγω διαφόρων παραγόντων. Σκοπός μας 
είναι να προτείνουμε μέτρα, αλλά και να καταγράψουμε τα ήδη υπάρχοντα, ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί ο παράγων κίνδυνος για τα άτομα που βρίσκονται στους χώρους το 
μηχανουργείου και χειρίζονται μηχανήματα. 

Τέλος, στο κεφάλαιο (6) αναφέρουμε τα όποια συμπεράσματα βγάλαμε από την 
εργασία μας και καταγράφουμε αναλυτικότερα τις προτάσεις μας ως προς τη βελτίωση 
των παραπάνω ζητημάτων. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze safety and health at workplace and particularly at 

workplace of small and medium enterprises or SMEs, as we will see several times 
mentioned, providing a research on a real case as well. 

In Chapter (1) we mention and try to analyze what SMEs are, how important their 
existence and contribution is to the economy of Greece, Europe and perhaps the whole 
modern world. That is precisely why we are particularly concerned about the safety 
sector, in SMEs first and foremost, and in general as well. 

In Chapter (2), we emphasize to Safety and Health with a list of rules and obligations 
of workers and employers in terms of workplace and also in terms of attitudes within it. 

Chapter (3) carries out a comprehensive SME Safety-specific analysis, with 
references to terms such as safety climate and culture, organizational climate and 
culture, etc. , as well as their influential factors, At the same time, optimized 
management solutions are proposed, mainly for human resources, based on 
observations in the academic bibliography, because we believe that human resources, 
individuals and groups should be the priority of any organization / company, as 
individuals should work together and produce wealth on behalf of any employer. 
Therefore, the existing working conditions should be optimal so that efficiency is 
optimal. 

In Chapter (4) we refer to professional risk, how we assess professional risk and what 
support tools we use to determine its scale. 

In Chapter (5), on the basis of all the above, we are conducting a study carried out in 
the 'Tentoevropaiki' craft sector, which is located outside of Kozani and belongs to the 
SME category, analyzing the premises and machinery on the basis of the risks they pose 
to workers, due to various factors. Our goal is to suggest measures, but also to note 
which measures already exist, so as to minimize the risk factor for people who are on 
the premises of the workshop and handling machinery. 

Finally, in Chapter (6), we mention all the conclusions we have drawn from our work 
and take a closer look at our proposals to improve these issues. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κάθε εργασιακό περιβάλλον συνίσταται από διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υγιεινή και την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται μέσα σ' αυτό. Είναι εξαιρετικά 
σημαντική η εστίαση στους κινδύνους που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και μπορούν να 
προκαλέσουν απο μικρά εώς ανεπανόρθωτα πλήγματα στους εργαζόμενους αλλά και στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο γενικότερα, όπου υπάρχουν ακόμα κράτη με ελλιπή 
σχετική νομοθεσία, κανόνες και συνείδηση, αρκετοί εργαζόμενοι εκτίθενται σε ενα ευρύ φάσμα 
επαγγελματικών κινδύνων, που απειλούν την υγεία, σωματική και ψυχική, καθώς επίσης και 
την προσωπική ασφάλεια του εργαζόμενου. 

Τα επαγγελματικά ατυχήματα βρίσκονται ακόμα σε υψηλά νούμερα, παρ'ολες τις 
προσπάθειες προστασίας και πρόληψής τους. Πέρα από την οικονομική τους σημασία, η 
αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων είναι αρκετά δύσκολη, αφού είναι αρκετά δύσκολο να 
υπολογιστούν οι ψυχικές συνέπειες και οι παράγοντες, που μακροπρόθεσμα σχετίζονται με τα 
ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Άρα λοιπόν το συνολικό κόστος, είτε αυτό είναι 
κοινωνικό, είτε οικονομικό, των ασθενειών και των ατυχημάτων που οφείλονται στη φύση και 
το περιβάλλον της εργασίας, είναι αρκετά μεγαλύτερο από τις όποιες προσπάθειες υπολογισμού 
του. 

Με βάση αυτά, καθίσταται αναγκαία η διαρκής ενασχόληση με τη βελτίωση της 
τεχνογνωσίας,γενικότερα της γνώσης που διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό, ώστε να 
προλαμβάνει, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων και των εργοδοτών, 
τα διάφορα ατυχή περιστατικά στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι χώροι 
διαθέτουν βαριά μηχανήματα , τα οποία κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζομένους, 
αν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ελλιπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΜΜΕ και Ασφάλεια 

1.1 Γενικά περί ΜΜΕ 

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται 
από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.» (Απόσπασμα από το άρθρο 2 του 
παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ) 

«Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να καταπνίγονται με υπερβολικά 
περιοριστικούς και υπερβολικά λεπτομερείς κανονισμούς, ιδίως όταν αυτοί αφορούν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, με τη 
δημιουργία περισσότερο από το 85 % των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και 
οφείλουμε να τις ελευθερώσουμε από την υπερβολική κανονιστική επιβάρυνση.» 

(Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)ΜΜΕ: η κινητήρια δύναμη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας 

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική 
ανάπτυξη και εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα. Το 2013, πάνω από 21 
εκατομμύρια ΜΜΕ παρείχαν 88,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ. Εννέα στις 
δέκα επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ, και οι ΜΜΕ παράγουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας. Οι 
ΜΜΕ τονώνουν επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ 
και, κατά συνέπεια, διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της απασχόλησης. 

Δεδομένης της σημασίας τους για την οικονομία της Ευρώπης, οι ΜΜΕ αποτελούν 
μείζονα προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να 
προωθήσει την επιχειρηματικότητα και να βελτιώσει το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε να 
τους επιτρέψει να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό στη σημερινή παγκόσμια οικονομία. 
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1.1.1 Προσδιορισμός των πραγματικών ΜΜΕ 

Οι  ΜΜΕ  υπάρχουν  σε  πολλές  διαφορετικές  μορφές  και  μεγέθη·  ωστόσο,  στο  
σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να έχουν στενές οικονομικές, 
λειτουργικές ή διοικητικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές συχνά καθιστούν 
δύσκολο το να τεθεί ένα  όριο  μεταξύ των ΜΜΕ και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο ορισμός 
των ΜΜΕ είναι ένα πρακτικό εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθά τις ΜΜΕ να δηλώνουν την 
ταυτότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και των 
κρατών μελών της. 

  Για να καθοριστεί εάν μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ, το μέγεθος της επιχείρησης (ως προς 
τον αριθμό των υπαλλήλων, τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού) δεν είναι  
το μόνο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ μικρή 
όσον αφορά τα εν λόγω μεγέθη, αλλά εάν έχει πρόσβαση σε σημαντικούς επιπλέον πόρους 
(π.χ. διότι ανήκει σε, συνδέεται ή συνεργάζεται με μια μεγαλύτερη επιχείρηση) μπορεί να 
μην είναι επιλέξιμη για το καθεστώς ΜΜΕ. Συνεπώς, για επιχειρήσεις με μια πιο περίπλοκη 
δομή, μια κατά περίπτωση ανάλυση μπορεί να είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι μόνο 
οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο «πνεύμα» της σύστασης για τις ΜΜΕ θεωρούνται 
ΜΜΕ. 

  Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστεί ποιες επιχειρήσεις είναι πραγματικά ΜΜΕ, 
δεδομένου ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται βοήθεια που δεν χρειάζονται άλλες επιχειρήσεις. Σε 
σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ έρχονται αντιμέτωπες με ένα μοναδικό φάσμα 
ζητημάτων: 

• Δυσλειτουργίες της αγοράς: οι πραγματικές ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν 
δυσλειτουργίες της αγοράς που καθιστούν το περιβάλλον λειτουργίας και 
ανταγωνισμού τους με άλλους παράγοντες πιο δύσκολο. Δυσλειτουργίες της 
αγοράς μπορεί να προκύψουν σε τομείςόπως ο χρηματοπιστωτικός (ειδικότερα 
επιχειρηματικά κεφάλαια), η έρευνα, η καινοτομία ή οι περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί. Οι ΜΜΕ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση ή να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία, ή ενδέχεται να 
μη διαθέτουν τους πόρους για να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς. 

• Διαρθρωτικά εμπόδια: συχνά οι ΜΜΕ έχουν να αντιμετωπίσουν και διαρθρωτικά 
εμπόδια όπως η έλλειψη διοικητικών και τεχνικών δεξιοτήτων, οι δυσκαμψίες στις 
αγορές εργασίας και η περιορισμένη γνώση των ευκαιριών για διεθνή επέκταση. 

Δεδομένης της σχετικής στενότητας πόρων, είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα 
πλεονεκτήματα  των  προγραμμάτων  στήριξης των ΜΜΕ για γνήσιες ΜΜΕ. Με αυτό κατά 
νου, ο ορισμός περιλαμβάνει διάφορα μέτρα κατά της καταστρατήγησης. Η απλουστευμένη 
προσέγγιση του παρόντος οδηγού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί τη 
δημιουργία τεχνητών εταιρικών δομών που αποσκοπούν στην παράκαμψη του ορισμού. 

Για τα κράτη μέλη, η χρήση του ορισμού δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η Επιτροπή τα 
καλεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να τον εφαρμόζουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

1.1.2 Εφαρμογή του ορισμού για τις ΜΜΕ 

Η μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί το πολύ έξι άτομα και, χωρίς να υπεισέλθει 
κανείς σε περαιτέρω λεπτομέρειες της κατάστασης της επιχείρησης, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ΜΜΕ. Ο ορισμός που χρησιμοποιείται εδώ, ωστόσο, λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 
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σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι σχέσεις αυτές, ιδίως όταν 
δημιουργούν σημαντικούς δεσμούς κυριότητας ή παρέχουν πρόσβαση σε πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς ή άλλους πόρους, σημαίνουν ότι μια επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ. 

1.1.3 ΜΜΕ: τρεις κατηγορίες 

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών 
επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα 
μπορούσε να έχει με μια άλλη επιχείρηση. Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκειμένου να 
υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκείνες 
που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ. 
Οι κατηγορίες είναι: 

• Αυτόνομη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία 
ή περισσότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η 
καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις. 

• Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται 
ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

• Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις 
ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες. 

1.1.4 Έλεγχος 

Μια σημαντική έννοια στον ορισμό των ΜΜΕ, είναι η έννοια του ελέγχου —τόσο ο 
νομικός όσο και ο εκ των πραγμάτων έλεγχος. Ο έλεγχος καθορίζει αν μια επιχείρηση 
θεωρείται συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη. Δεν είναι μόνο το κεφάλαιο ή η κατοχή μετοχών 
που πρέπει να αξιολογηθούν, αλλά και ο έλεγχος που ασκεί μια επιχείρηση σε μία άλλη. 

1.1.5 Εφαρμογή ενός υπολογισμού των ΜΜΕ 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η επιχείρηση, ενδέχεται να πρέπει να 
συμπεριλάβει στοιχεία από μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις κατά τον υπολογισμό των 
ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα επιτρέψει στην επιχείρηση να διαπιστώσει αν 
συνάδει με τον αριθμό απασχολούμενων και με τουλάχιστον ένα από τα κατώτατα 
οικονομικά όρια που ορίζονται από τον ορισμό. Οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα όρια 
αυτά δεν θεωρούνται ΜΜΕ. 

Ο ορισμός των ΜΜΕ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1. αριθμός απασχολούμενων· 
2. ετήσιος κύκλος εργασιών· 
3. σύνολο ετήσιου ισολογισμού. 

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από 
επιχειρήσεις οι οποίες: 

• απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα, και 
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• είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, είτε
έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια

Η πλήρωση του κριτηρίου του αριθμού απασχολούμενων είναι υποχρεωτική προκειμένου 
η επιχείρηση να θεωρηθεί ΜΜΕ. Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει 
είτε το κριτήριο του κύκλου εργασιών είτε το ανώτατο όριο του συνόλου του ισολογισμού. 
Δεν χρειάζεται να πληροί αμφότερες οι απαιτήσεις και μπορεί να υπερβαίνει μία εξ αυτών 
χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στο καθεστώς της ως ΜΜΕ. Ο ορισμός παρέχει την ανωτέρω 
επιλογή, δεδομένου ότι, από τη φύση τους, οι επιχειρήσεις σε τομείς του εμπορίου και της 
διανομής, έχουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από εκείνες του μεταποιητικού τομέα. Με την 
παροχή της δυνατότητας επιλογής μεταξύ του κριτηρίου αυτού και του συνόλου του 
ισολογισμού, το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο μιας επιχείρησης, διασφαλίζεται 
ότι οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης. 

Συγκρίνοντας  τα  στοιχεία  της  με  τα  όρια  που  έχουν  θεσπιστεί  για  τα  τρία 
κριτήρια,  μια επιχείρηση μπορεί να καθορίσει κατά πόσον είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση. 

 Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν
λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή
το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

 Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν
λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το
ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

 Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν
λιγότερους από250  εργαζόμενους  και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
δεν  υπερβαίνει  τα  50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ·

Πίνακας 1.1 - Ορισμός ΜΜΕ 
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1.1.6 Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών καθορίζεται υπολογίζοντας το εισόδημα που εισέπραξε η 
επιχείρηση κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους από την πώληση προϊόντων και την παροχή 
υπηρεσιών από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχειρήσεως, μετά από αφαίρεση τυχόν 
εκπτώσεων. Ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει να περιλαμβάνει το φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή άλλους έμμεσους φόρους. 

1.1.7 Σύνολο ετήσιου ισολογισμού 

Το σύνολο ετήσιου ισολογισμού αναφέρεται στην αξία των κύριων στοιχείων του 
ενεργητικού της εταιρείας. 

• Στη διευρυμένη Ε.Ε. 23 εκ. ΜΜΕ προσφέρουν γύρω στις 75 εκ. θέσεις 
απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων 

• Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα αποτελούν το 98% του 
συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού 
δυναμικού του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

• Οι μικρές επιχειρήσεις. αποτελούν το 96,3% του συνόλου των επιχειρήσεων 
1.2 Γενικά περί ασφάλειας σε χώρους εργασίας 

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας, ανεξάρτητα από την επιχείρηση, 
το μέγεθος ή τη βιομηχανία της. Χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας στο χώρο εργασίας, 
μια εταιρεία θέτει σε κίνδυνο τους εργαζομένους, τους πελάτες, τη φήμη της μάρκας και τα 
έσοδα της. Επιπλέον, η αποτυχία επικοινωνίας στους εργαζόμενους πώς να διατηρήσουν ένα 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε εργατικά ατυχήματα, τραυματισμούς 
και, το χειρότερο, θανάτους. 

Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας Εργασίας των ΗΠΑ (OSHA) ανέφερε ότι 5.190 
εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στην εργασία τους το 2016 γι’ αυτό και ψάχνει συνεχώς τους 
καλύτερους τρόπους να περιορίσει τους κινδύνους στο χώρο εργασίας. Μέχρι σήμερα, η 
OSHA και οι εταίροι της έχουν σημειώσει επιτυχία στις προσπάθειες τους για αναβάθμιση 
της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, μειώνοντας τον μέσο αριθμό θανάτων εργαζομένων ανά 
ημέρα από 38 το 1970 σε 14 το 2016. Ωστόσο, με τη σωστή προσέγγιση της ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή και την 
ενημέρωση του εργατικού δυναμικού της σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κινδύνων κατά την εργασία. 

Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας είναι παραγωγικό. Τα μέτρα ασφάλειας προστατεύουν 
τους εργαζομένους καθώς και τον εξοπλισμό και την επιχειρηματική ιδιοκτησία. Η αποφυγή 
ή η ελαχιστοποίηση των τραυματισμών και των ζημιών σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις θα 
έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα έξοδα και περισσότερα κέρδη για μια επιχείρηση. 

Ο εντοπισμός των κινδύνων και των θεμάτων ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι το 
πρώτο βήμα για την προστασία των εργαζομένων. Οι κοινές ανησυχίες για την ασφάλεια της 
εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν εργονομία, παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών, 
μηχανικά προβλήματα, ηχορύπανση, περιορισμένη ορατότητα, κινδύνους πτώσης και 
κινδύνους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες. Προβλήματα με μη εργονομικό 
εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας του ανθρώπου, όπως πόνο στις 
πλάτες και σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Οι χημικές ουσίες μπορούν να εκραγούν, να 
προκαλέσουν εγκαύματα ή να θέσουν σε κίνδυνο τη δηλητηρίαση. 
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Μηχανικά θέματα ασφάλειας μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία οποιουδήποτε 
μηχανήματος στο χώρο εργασίας. Τα θέματα θορύβου και ορατότητας μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο την ακοή και την όραση ενός εργαζομένου. Οι πτώσεις που οφείλονται σε κακή 
διαχείριση ή αμέλεια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και θάνατο· πρέπει να 
υπάρχουν διαδικασίες για την πρόληψή τους. Ο πάγος, το χιόνι και η βροχή μπορούν να 
δημιουργήσουν δικούς τους κινδύνους. οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στον τρόπο 
ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. 

1.2.1 Πολιτικές ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας, η οποία θα δημιουργείται 
είτε από τη διοίκηση, είτε στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας μεταξύ της διοίκησης και του 
προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος έχει ένα ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας. Θα 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο ασφαλείας που θα προσδιορίζει τα θέματα ασφάλειας 
και θα προσδιορίζει τις συνέπειες της μη τήρησης των κατάλληλων διαδικασιών ασφάλειας. 

1.2.2 Σπουδαιότητα της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 

Η κατάρτιση είναι απαραίτητη για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη σημασία της 
ασφάλειας και τον τρόπο άσκησης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ανάλογα με τον 
τύπο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, η εκπαίδευση μπορεί να απαιτείται από κρατική 
εντολή. Για παράδειγμα, κάθε χώρος εργασίας που χρησιμοποιεί ανυψωτικό πρέπει να 
παρέχει κατάρτιση στους εργαζομένους για την ασφαλή λειτουργία του. Η εκπαίδευση 
μπορεί να προέρχεται από εξωτερικούς ειδικούς που προσλαμβάνονται για να διδάξουν 
μαθήματα ή υπαλλήλους ειδικά εκπαιδευμένους για να παρέχουν οδηγίες ασφαλείας. 

Γιατί Πρέπει Η Επιχείρησή  Να Δίνει Προτεραιότητα Στην Ασφάλεια Του Χώρου 
Εργασίας; 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας και 
αυτοί περιλαμβάνουν: 

• Δημιουργείται ένα ασφαλές, παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Κάθε επιχείρηση 
θέλει να προσφέρει στους υπαλλήλους της ένα ασφαλές μέρος για να εργαστούν. 
Ταυτόχρονα, κάθε επιχείρηση θέλει να βοηθήσει τους εργαζομένους της να 
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Με την ιεράρχηση της ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει στους εργαζομένους της ένα 
ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορούν να βελτιστοποιήσουν την καθημερινή τους 
παραγωγικότητα. 

• Μειώνονται οι απουσίες εργαζομένων. Η Υπηρεσία Εργασίας και Στατιστικών 
(BLS) στις ΗΠΑ εκτιμά ότι οι εταιρείες υφίστανται πάνω από 40 
δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες οικονομικές ζημίες λόγω της απουσίας 
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που χάνουν την εργασία τους λόγω εργατικών 
ατυχημάτων ή τραυματισμών δεν είναι σε θέση να συμβάλουν στην επιτυχία 
μιας επιχείρησης. Ωστόσο, μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα στην 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας μπορεί να μειώσει τον αριθμό των εργατικών 
ατυχημάτων και τραυματισμών, συνεπώς και τις απουσίες των εργαζομένων που 
σχετίζονται με αυτά τα θέματα. 

• Αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
είναι ένας ικανοποιητικός χώρος εργασίας και η έρευνα δείχνει ότι η ασφάλεια 
παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας που 
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ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων. Το Harvard Business Review 
επισημαίνει εταιρείες που προστατεύουν τους εργαζόμενους από αρνητικά 
συμβάντα συχνά μπορούν να μειώσουν το άγχος των εργαζομένων και να 
δημιουργήσουν ένα θετικό χώρο εργασίας. Ίσως το καλύτερο από όλα, αυτές οι 
επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό από άλλες να προσελκύσουν και να διατηρήσουν 
κορυφαία ταλέντα - κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό στη σημερινή 
εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. 

• Μειώνονται οι ασφαλιστικές απαιτήσεις των υπαλλήλων. Τα εργατικά ατυχήματα
και οι τραυματισμοί αυξάνουν τις ασφαλιστικές αξιώσεις των εργαζομένων και,
τελικά, ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικό μειονέκτημα στο κατώτατο όριο
μιας επιχείρησης. Συγκριτικά, η δέσμευση της επιχείρησης για την ασφάλεια στο
χώρο εργασίας περιορίζει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών,
μαζί με της απαιτήσεις ασφάλισης των εργαζομένων που σχετίζονται με αυτά τα
περιστατικά.

• Προστατεύεται το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του 
οργανισμού/επιχείρησης – οι υπάλληλοι. Τι καλό έχει μια επιχείρηση χωρίς 
τους υπαλλήλους της; Η ιεράρχηση της ασφάλειας στο χώρο εργασία δείχνει 
στον εργαζόμενο ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται για την υγεία και την ευημερία 
του. Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προστατεύει τους 

• υπαλλήλους της από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων στον χώρο εργασίας και
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για
να προστατευθούν από αυτούς τους κινδύνους.

1.2.3 Εντοπισμός κινδύνων στο χώρο εργασίας 

Ο κατάλογος ελέγχου της ασφάλειας στο χώρο εργασίας μπορεί να κάνει τη διαφορά για 
μια επιχείρηση, καθώς αυτός ο κατάλογος ελέγχου επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίζει 
και να αξιολογεί τους κινδύνους και να σχεδιάζει ανάλογα. Αυτός ο κατάλογος ελέγχου 
πρέπει να εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς: 

• Εξοπλισμός: Εξέταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την
εκτέλεση καθημερινών εργασιών, μαζί με τους πιθανούς κινδύνους που
σχετίζονται με τον εξοπλισμό αυτό.

• Περιβάλλον: Ανασκόπηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που ενδέχεται να
συμβάλλουν σε ατυχήματα ή τραυματισμούς εργαζομένων.

• Συμπεριφορές υπαλλήλων: Αξιολόγηση των καθημερινών συμπεριφορών των
εργαζομένων που μπορεί να δημιουργήσουν περιττούς κινδύνους.

Ακολουθεί πάντα άμεση ενημέρωση των εργαζομένων περί των ευρημάτων των ελέγχων 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσάρεστη έκπληξη. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία, οι ασθένειες και 
οι θάνατοι είναι δαπανηροί για όλους. Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας 
πληρώνει, με περισσότερους από έναν τρόπους. 

Στις ΗΠΑ, με 170 δις δολάρια το χρόνο σε εθνικό επίπεδο, το άμεσο και έμμεσο κόστος 
των εργατικών τραυματισμών και ασθενειών είναι ίσο με αυτό του καρκίνου, σύμφωνα με το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας. 

Πρόκειται φυσικά μόνο για οικονομικές δαπάνες. Δεν υπάρχει τρόπος να αποζημιώσουμε 
ουσιαστικά την αξία της ποιότητας ζωής που χάνεται από τραυματισμούς και ασθένειες. 

Για τους εργαζόμενους: 
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Οι εργασιακοί τραυματισμοί και οι ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν κάθε πτυχή της 

ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους. 
Για τους εργαζόμενους, οι τραυματισμοί ή οι ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν: 

• Απώλεια ζωής, 
• Πόνος και ταλαιπωρία, 
• Απώλεια εισοδήματος και οικονομικής ευημερίας, 
• Μεταφορά πίεσης/στρες στις σχέσεις, 
• Απώλεια θέσης ή σταδιοδρομίας, 
• Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μακροπρόθεσμα υπερβαίνει αυτό που 

καλύπτεται από την ασφάλιση. 
 
Οι εργαζόμενοι μπορεί επίσης να υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση, απώλεια 

ανεξαρτησίας, προβλήματα ψυχικής υγείας, άλλα ιατρικά προβλήματα και κατεστραμμένες 
σχέσεις. 

Για εργοδότες: 

Ένας ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας όχι μόνο προστατεύει τους εργαζόμενους 
από τραυματισμούς και ασθένειες, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος 
τραυματισμών/ασθενειών, να μειώσει τις απουσίες και τον κύκλο εργασιών, να αυξήσει 
την παραγωγικότητα και την ποιότητα και να αυξήσει το ηθικό των εργαζομένων. Με άλλα 
λόγια, η ασφάλεια είναι καλή για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η προστασία των 
εργαζομένων είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. 

Οι εργοδότες μπορούν να εξοικονομήσουν 4,00 με 6,00 δολάρια για κάθε δολάριο 
που δαπανάται σε ένα πρόγραμμα ασφάλειας και υγείας. Οι χώροι εργασίας με 
επιτυχημένα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής μειώνουν το κόστος 
τραυματισμών και ασθενειών κατά 20-40%, σύμφωνα με την OSHA. Ο EU-OSHA , η 
αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΕ, κάνει ανάλογες αποτιμήσεις. 

Για μια μικρή επιχείρηση, ένας τραυματισμός μπορεί να σημαίνει οικονομική 
καταστροφή. 

Οι δαπάνες για μια επιχείρηση περιλαμβάνουν: 
• Απώλειες παραγωγής 
• Μισθοί για μη εκ τελεσθείσες εργασίες 
• Αύξηση του κόστους ασφάλισης των εργαζομένων 
• Βλάβη εξοπλισμού ή μηχανημάτων 
• Πρόσληψη ή/και κατάρτιση νέων υπαλλήλων 
• Μείωση της ποιότητας των προϊόντων και του ηθικού των εργαζομένων 
• Μείωση του ηθικού των εργαζομένων 
• Υψηλός κύκλος εργασιών και χαμένος χρόνος εργασίας 

Το κόστος των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, των ασθενειών και των θανάτων είναι 
πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της ασφάλισης των εργαζομένων και μόνο. Η ασφάλιση 
είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά αυτές τις δαπάνες.



17  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Γενικές Αρχές Ασφάλειας και 
Υγείας 
 

 
Οι όροι Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας (Α.Υ.Ε) αναφέρονται σε ένα σύνολο 

στοιχείων που αποτελούν την επαγγελματική ζωή του εργαζομένου, τόσο στην ασφάλεια και 
την υγιεινή του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
εργαζομένου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η δημιουργία 
ενός ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων 
και γενικά η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων αποτελούν αναφαίρετο 
δικαίωμα των εργαζομένων, ύψιστη προτεραιότητα ενός κράτους πρόνοιας και απαραίτητο 
στοιχείο μίας κοινωνικά δίκαιης πολιτείας. 

Η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων είναι στοιχειώδες καθήκον 
και μέλημα ενός ευνομούμενου κράτους, καθώς αποτελούν αξιόλογους ανθρωπιστικούς και 
κοινωνικούς στόχους μιας σύγχρονης κοινωνίας. Η εξασφάλιση της φυσικής και ψυχικής 
ευεξίας είναι καθήκον του κάθε εργοδότη, αλλά και ο κάθε εργαζόμενος έχει ανάλογες 
υποχρεώσεις. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία είναι υπόθεση 
όλων και θα πρέπει να αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας στην επιχείρηση. Η 
συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών , δηλαδή, της εργοδοσίας, των εργαζομένων 
και της Πολιτείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. 

Oι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι ρυθμιστικές/νομοθετικές διατάξεις στην 
Ελλάδα υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι 
επαγγελματικές ασθένειες, να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού και να 
αποφεύγονται, τόσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων ,όσο και η ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 

Η  υγεία  και  ασφάλεια  στην  εργασία  και  οι  καλές  συνθήκες  εργασίας  αποτελούν  
και οικονομικές στοχεύσεις, των οποίων η επίτευξη συμβάλλει, τόσο στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας, όσο και στη βελτίωση της παραγωγικότητας  της επιχείρησης. 
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Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, εκτός από τις ανθρώπινες 
πτυχές για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, έχουν μεγάλες οικονομικές συνέπειες 
για τα ασφαλιστικά ταμεία, άρα και την εθνική οικονομία γενικότερα. Φυσικά, καμία 
ανθρώπινη ζωή δεν εκτιμάται με οικονομικούς δείκτες. Όμως, εξετάζοντας την πλευρά των 
εργοδοτών ή/και του κράτους, που καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες της έλλειψης της 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου παρατηρείται ότι το οικονομικό κόστος των 
απωλειών από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες μπορεί να είναι αρκετά 
υψηλό. Μάλιστα εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο προκαλείται απώλεια στην παραγωγικότητα 
ύψους έως και 4%  του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

2.1 Ιστορική αναδρομή νομοθεσίας για την ΑΥΕ 

Για πολλά χρόνια στους χώρους εργασίας οι λόγοι που υπήρχαν για να ληφθούν κάποια 
μέτρα για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, ήταν ανθρωπιστικοί και οικονομικοί. 
Για όσα χρόνια τα μεροκάματα ήταν φθηνά και η προσφορά μεγάλη, οι εργαζόμενοι 
δούλευαν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Πάρα πολλές ώρες εργασίας, σχεδόν καμία 
εκπαίδευση, κακές συνθήκες φωτισμού και αερισμού. Υπήρξε, λοιπον, η ανάγκη να 
θεσπιστούν νομοθετικές ρυθμίσεις για να δοθεί τέλος στο μεγάλο αριθμό ατυχημάτων. 

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που απαγόρευσε την παιδική εργασία στα ορυχεία και στα 
εργοστάσια έγινε το 1842 στην Αγγλία, ενώ εκεί εισήχθη και ο θεσμός του Επιθεωρητή 
Εργοστασίων το 1833. Η αποζημίωση του εργαζόμενου από την εργοδοσία βασιζόταν στην 
κοινή νομοθεσία που ρύθμιζε όλα τα ατυχήματα γενικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
εργαζόμενος, για να πάρει αποζημίωση, έπρεπε να αποδείξει σε δικαστήριο ότι το ατύχημα 
οφείλεται σε αμέλεια του εργοδότη. Μια τέτοια όμως τεκμηρίωση απαιτούσε αποδεικτικά 
στοιχεία. 

Οι συνάδελφοι όμως δεν ήταν πάντα πρόθυμοι να καταθέσουν εναντίον του εργοδότη, 
φοβούμενοι πιθανή απόλυση, ενώ οι δικηγόροι που αναλάμβαναν αυτές τις υποθέσεις δεν 
ήταν οι καλύτεροι, λόγω των χαμηλών μισθών και της χρονοβόρας διαδικασίας που 
απαιτούσαν αυτές οι υποθέσεις. Λόγω αυτών ελάχιστες υποθέσεις έφθαναν στα δικαστήρια 
και αυτές με αμφίβολη επιτυχία. Η αύξηση όμως των εργατικών ατυχημάτων, η πίεση από 
την κοινή γνώμη , τα εργατικά σωματεία, αλλά και η συνεχής ανάπτυξη των επιστημών και 
της τεχνολογίας έφεραν την ανάμιξη του κράτους στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
εργασιακούς χώρους. Η ανάμιξη αυτή εκδηλώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με την επιβολή 
αυστηρής νομοθεσίας, η οποία αφορά την προστασία των εργαζομένων από διάφορους 
εργασιακούς κινδύνους και την αποζημίωση τους σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και τον 
έλεγχο από πλευράς του κράτους της τήρησης και της εφαρμογής των νόμων. 

Η εθνική νομοθεσία για την ΑΥΕ απαρτίζεται από νόμους, προεδρικά διατάγματα και 
υπουργικές αποφάσεις. Όλα αυτα εκδίδονται με εξουσιοδότηση νόμου και ως εκ τούτου η 
ισχύς των διατάξεων τους είναι υποχρεωτική. 

Το πρώτο βασικό νομοθέτημα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων είναι ο 
νόμος ΓπΛΔ’/21-11-1911 «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και περί ωρών 
εργασίας», (εικόνα 2.1) που κωδικοποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 
1920. 

Το δεύτερο επίσης βασικό νομοθέτημα του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια και 
υγιεινή   των   εργαζομένων   αποτελεί   ο   νόμος   1568/1985   «Υγιεινή   και   ασφάλεια    
των ε ργαζομένων» που δημοσιεύτηκε το 1985. Με αυτό το νόμο, εισάγεται ο θεσμός του 
Τεχνικού Ασφαλείας, της Επιτροπής ή του Αντιπροσώπου Υγιεινής και Ασφάλειας, η 
προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες, καθώς και η 
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υποχρέωση ενημέρωσής τους από τον εργοδότη, η καθιέρωση προδιαγραφών για τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις και το σχεδιασμό των χώρων εργασίας. 

Ο νόμος 1568/1985 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη στενή αντίληψη του εργασιακού 
περιβάλλοντος που αφορούσε μόνο τις φυσικές παραμέτρους της εργασίας σε μια πολύ 
ευρύτερη σύγχρονη αντίληψη που περιλαμβάνει και τις παραμέτρους του κοινωνικού και 
οργανωτικού περιβάλλοντος. Η μετάβαση αυτή έχει αποτελέσματα που συνδέονται άμεσα με 
την απόδοση στην εργασία και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

Επίσης εισάγονται για πρώτη φορά υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και 
προμηθευτών που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια χρήσης των μηχανημάτων και γενικά 
των εργασιακών μέσων και τη χορήγηση οδηγιών ασφαλούς χρήσης τους. Η σύσταση της 
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας σε επίπεδο επιχείρησης , μπορεί μεν να μην είναι 
υποχρεωτική, αλλά είναι δικαίωμα των εργαζομένων. 

Από το 1996 η κοινοτική νομοθεσία επηρέασε και την νομοθεσία της Ελλάδας. Η 
κοινοτική νομοθεσία για την ΑΥΕ με τη μορφή κυρίως, οδηγιών ελαχίστων προδιαγραφών, 
είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη – μέλη. Το μεγαλύτερο τμήμα της πιο σύγχρονης 
νομοθεσίας για την ΑΥΕ στην χώρα μας αποτελείται, κυρίως από προεδρικά διατάγματα τα 
οποία ενσωματώνουν στο δίκαιο τις διατάξεις των συγκεκριμένων οδηγιών (χώροι εργασίας, 
προστασία των εργαζομένων από θόρυβο, κραδασμούς, χημικές ουσίες, αμίαντο, 
καρκινογόνες ουσίες, βιολογικούς παράγοντες, εξοπλισμό εργασίας, εργασία σε εργοτάξια, 
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, οθόνες οπτικής απεικόνισης, σήμανση κ.λπ). 
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Εικόνα 2.1 - ΦΕΚ 319/Α/21-11-1911 
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2.2 Νομοθεσία – Υποχρεώσεις Εργοδοτών Εργαζομένων 

Το περιβάλλον της εργασίας συνίσταται από όλους αυτούς τους παράγοντες που 
διαμορφώνουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και ιδιαίτερα απ'ο αυτούς που 
εμπεριέχουν δυνητικούς κινδύνους για ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Το νομοθετικό πλαίσιο και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και 
εργαζομένων δημιουργήθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία των εργαζομένων 
από τα συχνά πιθανά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. [1568/85 (ΦΕΚ 177/α)] 

Η υφιστάμενη νομοθεσία στην οποία στηρίζονται όλοι οι κανονισμοί και τα μέτρα για την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι η 
παρακάτω: 

• Υ.Α. 29267/2018 (ΦΕΚ 2786/Β`/13.7.2018) Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 παρ.
5 ν. 4483/2017 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ

• Π.Δ. 135/2014 (ΦΕΚ 218/Α`/3.10.2014) Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις
μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων

• Εγκ. 6005/250/2014 (ΦΕΚ --/28/3.2014) Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας

• Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α`/26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις 

• Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

• Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιατροί εργασίας –
όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της
Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

• Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 76712/2009 (ΦΕΚ 1230/Β`/23.6.2009) Κατάργηση της υπ
αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β/30.3.2009) Ιατροί εργασίας – Όροι
και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

• Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β`/30.3.2009) Ιατροί εργασίας – Όροι
και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της
Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

• Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α`/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας
και άλλες διατάξεις

• Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α`/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις

• Υ.Α. 90826/2001 (ΦΕΚ 167/Β`/19.2.2001) Συγκρότηση Γνωμοδοτικής
Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών
Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π.

• Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α`/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες
διατάξεις 

• Π.Δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190/Α`/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των
εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο
έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών
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http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=8438
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=8163
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=8087
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http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=1954
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=1927
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• Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α`/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 17/96 «μέτρα για 
την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του 
π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α) 

• Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α`/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών 
Προστασίας και Πρόληψης 

• Υ.Α. Φ.34α/169/1998 (ΦΕΚ 579/Β`/11.6.1998) Διαδικασία αναγγελίας και 
διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ 

• Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α`/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις 

• Π.Δ. 277/1997 (ΦΕΚ 197/Α`/2.10.1997) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 376/95 
«ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης 
ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 92/99/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (206/Α) 

• Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/EOK και 91/383/EOK 

• Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK 

• Εγκ. 130297/1996 (ΦΕΚ --/15/7.1996) Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/96 
«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» 

• Π.Δ. 376/1995 (ΦΕΚ 206/Α`/5.10.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, 
σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 

• Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α`/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 
οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις 

• Π.Δ. 157/1992 (ΦΕΚ 74/Α`/12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις 
εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» 
(177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α» 

• Υ.Α. 130558/1989 (ΦΕΚ 471/Β`/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 

• Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α`/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις 

• Υ.Α. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β`/4.10.1988) Υγιεινή και ασφάλεια του 
προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

• Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α`/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 
ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 
παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

• Αρ. Πρωτ. 131289/1988 (ΦΕΚ --/28/6.1988) Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 
294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
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εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 
1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

• Εγγρ. 131540/1987 (ΦΕΚ --/10/9.1987) Εφαρμογή του Ν. 1568/85 Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων

• Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α`/22.8.1986) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων
σε χώρους εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

• Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
• Αρ. Πρωτ. 132445/1985 (ΦΕΚ --/30/12.1985) Ανακοίνωση δημοσίευσης του

Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
• Π.Δ. 1349/1981 (ΦΕΚ 336/Α`/21.12.1981) Κανονισμός προλήψεως εργατικών

ατυχημάτων εις τα πλοία
• Ν. 486/1976 (ΦΕΚ 321/Α`/3.12.1976) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 Διεθνούς

Συμβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχημάτων των
ναυτικών»

• Π.Δ. της 14.3/1934 (ΦΕΚ 112/Α`/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των
εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ

• Β.Δ. της 25-8/1920 (ΦΕΚ 200/Α`/5.9.1920) Περί κωδικοποιήσεως των περί
υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων

2.3 Το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

• Προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες στον εργασιακό χώρο :
θέσπιση κοινών μεθοδολογιών για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία,
δημιουργία μιας πρότυπης μεθόδου προσέγγισης για τον καθορισμό των οριακών
τιμών έκθεσης σε τοξικές ουσίες, καθιέρωση προτύπων μεθόδων μέτρησης και
εκτίμησης βλαβερών ουσιών, ανάπτυξη δράσης για πρόληψη και προστασία από
τις αναγνωρισμένες ως καρκινογόνες ουσίες.

• Προστασία από τα ατυχήματα και τις επικίνδυνες καταστάσεις στον εργασιακό
χώρο : πρόληψη επικίνδυνων ατυχημάτων που περικλείονται σε ορισμένες
βιομηχανικές δραστηριότητες, παράθεση προτάσεων για το φωτισμό στον τόπο
εργασίας, ανταλλαγή εμπειριών ώστε να ορισθούν με σαφήνεια αρχές και μέθοδοι
οργάνωσης των υπηρεσιών επιθεώρησης για την υγεία και ασφάλεια στους
εργασιακούς χώρους.

• Οργάνωση αρμόδιων υπηρεσιών για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και
ασφάλειας.

• Τήρηση στατιστικών στοιχείων : συλλέγοντας στοιχεία για τη θνησιμότητα και τις
επαγγελματικές ασθένειες, συγκέντρωση στοιχείων για τη συχνότητα και τα αίτια
των εργατικών ατυχημάτων, καθιέρωση απογραφής των μητρώων καρκίνου σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να είναι τα στοιχεία συγκρίσιμα και
να βελτιωθεί ο συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο.

• Συνεχής συνεργασία με άλλες κοινοτικές δράσεις και με δράσεις των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών 

Οι εργοδότες οφείλουν : 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=6222
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=2122
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=2171
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=3069
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=3066
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=2458
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=2454
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=3065
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&amp;item_id=3065
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1) Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σχετικά με όλες
τις πλευρές της εργασίας, κυρίως με βάση τις απαριθμούμενες γενικές αρχές πρόληψης,
χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους.

2) Να παρέχουν στους εργαζομένους τους κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση ιδίως
υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τους.

3) Να αξιολογούν τους επαγγελματικούς κινδύνους, ακόμη και κατά την επιλογή των
διαφόρων τύπων εξοπλισμού και κατά τη διευθέτηση των χώρων εργασίας και να
δημιουργούν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης.

4) Να τηρούν ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η
περιγρφή του ατυχήματος ,και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

5) Να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μαγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

6) Να οργανώνουν την παροχή πρώτων βοηθειών, την πυρασφάλεια και την
απομάκρυνση των εργαζομένων σε περίπτωση κίνδυνου και να λαμβάνουν μετρά
προστασίας σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

7) Να πληροφορούν τους εργαζομένους, να ζητούν τη γνώμη τους και να διευκολύνουν
τη συμμέτοχη τους στο πλαίσιο όλων των θεμάτων εκείνων που σχετίζονται με την
ασφάλεια και την υγεία τους κατά την εργασία.

8) Να εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαζόμενος καταρτίζεται επαγγελματικά επαρκώς και
κατάλληλα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του κατά τηνεργασία.

Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν : 

1. Να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας και να φροντίζουν ανάλογα με τις
δυνατότητές τους για την ασφάλεια και την υγεία τους ,καθώς και για την ασφάλεια και
την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους
κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του
εργοδότη τους.

2. Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις διάφορες συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες
ουσίες, τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας καθώς και τα συστήματα ασφάλειας.

3. Να αναφέρουν στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας ,
όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα οτι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία καθώς και κάθε ελάττωμα του προστατευτικού
εξοπλισμού και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

4. Να συνεισφέρουν με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της υγειονομικής
προστασίας που επιβάλλονται με σκοπό την διευκόλυνση του εργοδότη ο οποίος θα μπορεί
να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ακίνδυνο εργασιακό περιβάλλον.

2.4 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
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Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας θεωρείται οποιοσδήποτε εξοπλισμός τον 
οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από 
έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε 
συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Η χρ ή ση των 
ΜΑΠ θεωρείται ως η έσχατη λύση για την προστασία των  εργαζομένων  και 
χρησιμοποιείται μόνον αν οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν, ούτε να περιοριστούν 
με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα μεθόδους ή διαδικασίες 
οργάνωσης της εργασίας. Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς 
κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
υφιστάμενες συνθήκες του χώρου εργασίας και να εφαρμόζει κατάλληλα στο χρήστη. O 
εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ και να πληρώνει τα σχετικά έξοδα, καθώς επίσης και 
να διασφαλίζει την καλή κατάσταση τους από θέματα λειτουργίας και υγιεινής. Η κατάρτιση 
του εργαζόμενου και η επίδειξη για τη χρήση των ΜΑΠ είναι άλλη μια υποχρέωση του 
εργοδότη. 

ΤΑ ΜΑΠ πρέπει : 

1) Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό
και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.

2) Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η
χρήση τους να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους.

3) Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.
4) Να προσαρμόζονται στο χρήστη.
5) Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή.
6) Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.
7) Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.
8) Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο

επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.
9) Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και

υγιεινής.
10) Σε  περίπτωση  πολλαπλών κινδύνων αν χρησιμοποιούνται περισσότερα  του ενός,

πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά.
11) Σε  περίπτωση  που  τα  ΜΑΠ διαθέτουν σύστημα με το οποίο μπορούν να
12) συνδέονται με συμπληρωματικό σύστημα, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να έχει

μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε
σύστημα κατάλληλου τύπου.

13) Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα πρέπει να
σχεδιάζονται και  να κατασκευάζονται  έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παραχθεί
σ’ αυτά  τόξο ή  σπινθήρας  προέλευσης  ηλεκτρικής  ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω
κρούσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος.

14) Να προορίζονται για προσωπική χρήση.
15) Τα ΜΑΠ επιτρέπεται  να διατίθενται στην  αγορά και να τίθενται σε χρήση

εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και
να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η
ασφάλεια άλλων  προσώπων) και  εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και
χρησιμοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό
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16) Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE επ’
αυτών και στη συσκευασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και
ευανάγνωστη και να παραμείνει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
των μέσων ατομικής προστασίας.

Για κάθε μέσο ατομικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής 
υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα 
που περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως: 

• Τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου ατομικής προστασίας.
• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, 

επιθεώρησης, απολύμανσης.
• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές   δοκιμές   για   τον

προσδιορισμό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των μέσων ατομικής
προστασίας.

• Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα

όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής
προστασίας

• Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των μέσων ατομικής προστασίας
• Τη συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς
• Τη σημασία της σήμανσης που υπάρχει

Κατά τη χορήγηση των ΜΑΠ και μετά: 

• Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και
την υγεία τους, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα και τις
προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που
παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη
χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.

• Παροχή οδηγιών για την αποτελεσματική χρήση των ΜΑΠ, με σχετική
εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζομένων όποτε χρειάζεται.

• Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης τους.
• Φροντίδα για τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και

υγιεινής.
• Διάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις,

επισκευές και καθαρισμούς των σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόμενος

χρόνος χρήσης τους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει: 

• Να φορούν τα ΜΑΠ όπου απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας τους.

• Να χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη
χρήση να τα τακτοποιούν στη θέση του.

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.
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• Να αναφέρουν αμέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία κατά τη 
χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη συντήρηση, την επισκευή ή την 
αντικατάστασή τους. 

 

 
 
 

Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) 

 

 
 

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα (Μεσαίες 
επιχειρήσεις) έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην επιχείρηση. Σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) έως πενήντα (50) άτομα (Μικρές επιχειρήσεις) 
ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων, για την υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας στην επιχείρηση. 

Εικόνα 2.2 - Προειδοποιητικές πινακίδες για την χρήση ΜΑΠ 
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Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις, εξαρτημένες από την κύρια 
επιχείρηση θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, 
εφόσον η απόσταση μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία 
ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισμό ιδιαίτερου αντιπροσώπου, κατά την απόφαση του 
επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. 

Η Ε.Υ.Α.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες : 
Μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα βελτίωσής τους, 

παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην 
εφαρμογή τους από τους εργαζομένους. 

• Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αποτροπή επανάληψής τους.

• Ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σ'
αυτή.

• Ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών
διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων
εγκαταστάσεων σ' αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.

• Μπορεί να ζητάει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.

Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος συνεδριάζει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό 
του μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από κοινού, 
για τη διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με 
τις αρμοδιότητες που προαναφέρθηκαν. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο Τεχνικός 
Ασφάλειας και ο Γιατρός εργασίας της επιχείρησης. Πριν από την κοινή συνεδρίαση, η 
Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος καθορίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα γνωστοποιεί 
στον εργοδότη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εργοδότης γνωστοποιεί 
με την σειρά του και αυτός στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντιπρόσωπο τα θέματα που επιθυμεί να 
συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα πραγματοποίησής της. Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις 
ίδιες προθεσμίες και προς τον Τεχνικό Ασφάλειας και το Γιατρό εργασίας της επιχείρησης. 
Στις συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τηρούνται το ένα αντίτυπο 
από τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή ή τον αντιπρόσωπο. 

Η Ε.Υ.Α.Ε. Αποτελείται : 

• Από 2 μέλη σε επιχειρήσεις με 51 έως 100 εργαζομένους
• Από 3 μέλη σε επιχειρήσεις με 101 έως 300 εργαζομένους
• Από 4 μέλη σε επιχειρήσεις με 301 έως 600 εργαζομένους
• Από 5 μέλη σε επιχειρήσεις με 601 έως 1000 εργαζομένους
• Από 6 μέλη σε επιχειρήσεις με 1001 έως 2000 εργαζομένους
• Από 7 μέλη σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 2.000 εργαζομένους.
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Ο εργοδότης οφείλει: 

 Να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων στην
άσκηση των καθηκόντων τους.

 Να ενημερώνει και να παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την επιχείρηση και είναι
σχετικό με το έργο της Ε.Υ.Α.Ε. ή του αντιπροσώπου των εργαζομένων.

2.5 Τεχνικός ασφάλειας 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την 
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας της 
καταχωρεί σε ένα ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από 
την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. Επίσης οι εργοδότες υποχρεούνται να 
διαθέτουν βιβλίο στο οποίο να καταγράφουν τα ατυχήματα που συμβαίνουν και να τα 
αναγγέλλουν σε 48 ώρες στην Επιθεώρηση Εργασίας. Εφόσον πρόκειται για σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο πρέπει να τηρούνται αμετάβλητα όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Αρμόδιοι κρατικοί 
επιθεωρητές πραγματοποιούν έρευνα για τη φύση και τα αίτια του εργατικού ατυχήματος και 
υποδεικνύουν μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη του. Σε περίπτωση σοβαρών 
ατυχημάτων, οι επιθεωρητές, αφού ακούσουν τις απόψεις των αυτοπτών μαρτύρων, των 
εκπροσώπων της επιχείρησης και των εργαζομένων συντάσσουν την έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης. Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται στις ανακριτικές ή εισαγγελικές 
αρχές για περαιτέρω εξέταση και καταλογισμό ευθυνών. 

      Πιο ειδικά ο τεχνικός ασφάλειας συμβουλεύει περί : 

• σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
• εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
• επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
• διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
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• ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη
λειτουργία τους,

• επιβλέπει την εφαρμογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους
προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

     Για την πλήρη επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη
των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να
επιβλέπει την εφαρμογή τους.

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας.
• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα

αποτελέσµατα των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή
παρόµοιων ατυχηµάτων.

• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός 
Ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει για την αποτροπή
του επαγγελµατικού κινδύνου.

• Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης
των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

• Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ'
αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο
ωρών απασχόλησης του ως Τεχνικού Ασφάλειας.

• Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον
εργοδότη, για θέµατα της αρμοδιότητας του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύµβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού
Ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

• Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Προσόντα που υποχρεούται να διαθέτει ο Τεχνικός Ασφάλειας: 

 Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο
σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και
άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

 Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή ισότιµων σχολών του
εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
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 Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή µέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισµένης
τεχνικής επαγγελµατικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του
εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

 Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση, απολυτηρίου ή πτυχίου, για
τους τεχνικούς των εδαφίων α' και β΄ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου
τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς του εδαφ. γ' της παραγράφου 1
τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφ. δ' της παραγράφου 1
τουλάχιστον οκταετή.

 Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή
πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί
ασφάλειας.

Τέλος ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Με 
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και 
του κατά περίπτωση συναρμοδίου υπουργού, µετά από γνώµη του Συμβουλίου Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η 
ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και το 
είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Έως την έκδοση των διαταγµάτων αυτών ο 
εργοδότης οφείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ασφάλεια σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
 

 

 
Η φροντίδα των επιχειρήσεων και επίσης η ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών 

αποτελούν συχνά πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Για να την 
επιτύχει η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει την ασφάλεια, να αναπτύξει ένα όραμα και 
τελικά να εκφράσει αυτό το όραμα σε μια πολιτική ασφάλειας. Η πολιτική πρέπει να 
υλοποιηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί κάποιο σύστημα διαχείρισης 
της ασφάλειας, το οποίο συνεχώς παρακολουθείται και διατηρείται. Δυστυχώς, αυτό 
συχνά, αν και κακώς, θεωρείται "ατελείωτο φορτίο" που "δεν έχει καμία σχέση" με 
τον σκοπό των ΜΜΕ. Συνεπώς, για τις περισσότερες MME, οι πτυχές της 
Aσφάλειας και Υγιεινής της εργασίας (Α.Υ.Ε) παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
"περιφερειακές". 

Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους: 

1) Το περιορισμένο μέγεθος των ΜΜΕ και ως εκ τούτου, οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι 
πόροι για την εφαρμογή της ασφάλειας και τα καθήκοντα σχετικά με την 
ασφάλεια. 

2) Οι οικονομικές πτυχές των ΜΜΕ (επίσης περιορισμένες και συνήθως 
πρέπει να επιμερίζονται μεταξύ του τακτικού επιχειρησιακού κόστους, του 
προϋπολογισμένου κόστους επέκτασης των επιχειρήσεων και της ενδεχόμενης 
υλοποίησης της ασφάλειας). 

3) Η εμπειρία σχετικά με τις επιδόσεις ασφάλειας των ΜΜΕ (οι περισσότερες 
ΜΜΕ (ευτυχώς) δεν έχουν μεγάλη ή ακόμη και καθόλου εμπειρία με 
περιστατικά και τις επιπτώσεις συμβάντων ασφαλείας στην επιχείρησή τους). 

Η ύπαρξη σαφών παραμέτρων ασφάλειας είναι "περιφερειακό ζήτημα", καθώς ο 
αγώνας επιβίωσης ωθεί τις περισσότερες ΜΜΕ να επικεντρωθούν στην παροχή 
προϊόντων ή υπηρεσιών και όχι στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
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Στην Ευρώπη, οι ΜΜΕ παρέχουν απασχόληση στο 50% σχεδόν του συνόλου των 
ευρωπαίων εργαζομένων, καθιστώντας, συνεπώς, πολύ σημαντική τη διαχείριση της 
ΑΥΕ στις ΜΜΕ. Παρά το γεγονός αυτό, δεν είναι ευρέως γνωστό στις ΜΜΕ τα βασικά 
εργαλεία διαχείρισης της ΑΥΕ που έχουν στη διάθεσή τους, τη νομοθεσία, τα πρότυπα 
και τις οδηγίες της ΑΥΕ, τις ευθύνες ή/και τα καθήκοντα της. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξηγούμε το ρόλο των διεθνών προτύπων της ΑΥΕ στη 
διαχείριση της, την κύρια δομή της νομοθεσίας της ΑΥΕ στην Ευρώπη και τη γενική 
καθοδήγηση που διατίθεται στη διαχείριση των πτυχών της ΑΥΕ. Η γνώση αυτή θα 
δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση μιας ΜΜΕ να προσδιορίσει τους κανονισμούς με 
τους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί και να λάβει λογικές αποφάσεις σχετικά με τους 
συγκεκριμένους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθήσει. 

Η ενότητα 3.1 παρέχει μια βαθύτερη εξήγηση των διαθέσιμων προτύπων της ΑΥΕ 
(OHSAS 18001 και ISO 45001) με τις θετικές και αρνητικές πτυχές τους, και 
προτείνει τη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων για τη μείωση των αρνητικών πτυχών 
αυτών των προτύπων. 

Ο έλεγχος, τα πιθανά είδη ελέγχων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ΜΜΕ, ο 
ρόλος του ελεγκτή και η επιλογή ενός ελεγκτή συζητούνται όλα με πρακτικές 
συμβουλές και τεχνάσματα στην ενότητα 3.2.Η σαφής κατανόηση του ρόλου του 
ελέγχου, των ειδών των ελέγχων και της επιλογής του ελεγκτή είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια ενδεχόμενων εσωτερικών ελέγχων της ΑΥΕ ή 
η προετοιμασία για εξωτερικό έλεγχο. 

Η ενότητα 3.3 εξετάζει τον έλεγχο ενός πλήρους συστήματος διαχείρισης της 
ΑΥΕ. Στα παραρτήματα του παρόντος κεφαλαίου, υπάρχουν πρακτικά έγγραφα που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάφορες δράσεις διαχείρισης της ΑΥΕ. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε το κλίμα ασφάλειας των οργανισμών, ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME). Ανεξάρτητα από το οργανωσιακό μέγεθος, οι 
έννοιες που σχετίζονται με την κατανόηση του κλίματος ασφάλειας παραμένουν ίδιες. 
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται, αντιμετωπίζεται και επηρεάζεται από μη 
ασφαλή συμβάντα, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το οργανωσιακό μέγεθος. Αυτό 
είναι σημαντικό, διότι από την έναρξη του ερευνητικού τομέα πριν από τριάντα χρόνια 
(Zohar, 1980, 2010), η πλειονότητα της έρευνας για το κλίμα ασφάλειας έχει διεξαχθεί 
σε μεγάλους οργανισμούς. Βέβαια υπάρχει και ένα ευρύ σύνολο βιβλιογραφίας από 
το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα σχετικά με το κλίμα ασφάλειας και να 
εφαρμόσουμε στις ΜΜΕ. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε σημαντικές έννοιες 
όπως η οργανωσιακή κουλτούρα, το οργανωσιακό κλίμα, η κουλτούρα ασφάλειας και το 
κλίμα ασφάλειας, ώστε να γίνει κατανοητό και να ερμηνευτεί σωστά το κλίμα ασφάλειας 
και οι επιπτώσεις του στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Στη συνέχεια, 
επανεξετάζουμε τη θεωρία και τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη του 
οργανωσιακού κλίματος, των προηγούμενων παραγόντων και των συνεπειών του 
κλίματος ασφάλειας, καθώς και την έρευνα που εξετάζει το κλίμα ασφάλειας στις 
ΜΜΕ. Τέλος, περιγράφουμε τον τρόπο αξιολόγησης του κλίματος ασφάλειας και των 
μέτρων του στον χώρο εργασίας που αποσκοπούν στη βελτίωση του. 

3.1 Διεθνή πρότυπα και κώδικες 

3.1.1 Κατανόηση προτύπων ασφάλειας 
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Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι των διεθνών προτύπων και κωδικών στο 
πλαίσιο της ασφάλειας στις ΜΜΕ, πρέπει να κατανοηθεί ο πραγματικός ρόλος και το 
(νομικό) καθεστώς των προτύπων. 

Για τις περισσότερες ΜΜΕ, δεν είναι απολύτως σαφές με ποια πρότυπα ή κώδικες 
πρέπει να συμμορφώνονται και σε ποιο βαθμό απαιτείται συμμόρφωση με τα πρότυπα. 
Συνήθως προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός 
της, πρέπει να συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή κώδικα. Τα πρότυπα και 
οι κωδικοί δεν είναι δεσμευτικά νομικά έγγραφα και ο χαρακτήρας τους είναι 
προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός. 

Στο σχήμα 3.1, δίνεται μια επισκόπηση των υφιστάμενων δεσμευτικών εγγράφων και 
των μη δεσμευτικών εγγράφων στην Ευρώπη. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα πρότυπα καθίστανται δεσμευτικά νομικά 
έγγραφα: 

1) Όταν ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή κώδικας ορίζεται σε επίσημα έγγραφα όπως
οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες ή άλλα
έγγραφα που εκδίδονται από επίσημο όργανο για συγκεκριμένη ΜΜΕ.

Για παράδειγμα, όταν κατασκευάζεται ένα νέο κτίριο, στην άδεια κατασκευής (που 
εκδίδεται από τις τοπικές αρχές) μπορεί να υπάρχουν σαφείς αναφορές στις 

Σχήμα 3.1 - Δεσμευτικά έγγραφα (γκρι) και μη δεσμευτικά έγγραφα στην Ευρώπη (λευκό). 
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ελάχιστες απαιτήσεις της θερμικής μόνωσης, όπως ορίζεται σε ένα συγκεκριμένο 
πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν το ίδιο το πρότυπο δεν είναι δεσμευτικό, 
καθίσταται δεσμευτικό έγγραφο που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές. Ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο ή κωδικός μπορεί να οριστεί άμεσα στο επίσημο έγγραφο 
κατονομάζοντας το ακριβές πρότυπο ή κωδικό που πρέπει να χρησιμοποιείται ή να 
ορίζεται έμμεσα όταν απαιτείται ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας προϊόντος ή 
υπηρεσίας (παραπομπή στο ISO 9001) ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 
(παραπομπή στο BSI OHSAS 18001), ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων 
(παραπομπή στο ISO 22000) ή διάφορα άλλα συστήματα διαχείρισης. 

2) Όταν μια ΜΜΕ υπογράφει σύμβαση που απαιτεί συμμόρφωση προς
συγκεκριμένο πρότυπο.

Για παράδειγμα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα κατασκευαστικά έργα σε 
χώρο που ανήκει ή χρησιμοποιείται από κυβερνητικές υπηρεσίες θα δίνονται μόνο σε 
επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας BSI OHSAS 18001. Εάν 
το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής διαγωνισμού 
αλλά ορίζεται στη σύμβαση ως "απαιτούμενο", το πρότυπο BSI OHSAS 18001 
καθίσταται δεσμευτικό έγγραφο μόλις υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. 

Αν και από το Μάρτιο του 2021 και μετά το OSHAS 18001 θα αντικατασταθεί από το 
BS ISO 45001, εμείς αναλύουμε το OSHAS 18001 που βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. 

Οι κυριότερες διαφορές τους είναι οι παρακάτω: 

• Πλαίσιο του οργανισμού (σημείο 4.1): Ο οργανισμός καθορίζει εσωτερικά και
εξωτερικά θέματα που σχετίζονται με το σκοπό του και επηρεάζουν την
ικανότητά του να επιτύχει το (τα) επιδιωκόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) του
συστήματος διαχείρισης.

• Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων και άλλων
ενδιαφερομένων μερών (σημείο 4.2): τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι
εργαζόμενοι, προμηθευτές, υπεργολάβοι, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές.

• Κίνδυνοι και ευκαιρίες (Ρήτρες: 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4): οι εταιρείες καθορίζουν,
εξετάζουν και, όπου απαιτείται, λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν
κινδύνων ή ευκαιριών που ενδέχεται να επηρεάσουν (είτε θετικά είτε αρνητικά)
την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να παράγει τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης υγείας και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας.

• Ανάληψη ηγετικών και διαχειριστικών υποχρεώσεων (Ρήτρες: 5.1) δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στην ανώτατη διοίκηση για την ενεργό συμμετοχή και
ανάληψη ευθύνης για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης.

• Σχεδιασμός: (ρήτρα 6)

Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα ή τους κώδικες σε οποιοδήποτε 
επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τις τοπικές αρχές και δεν υπάρχουν συμβάσεις που 
απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου ή κώδικα κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας, τότε δεν υπάρχουν υποχρεωτικά πρότυπα με τα οποία πρέπει να 
συμμορφώνεται μια συγκεκριμένη ΜΜΕ. 
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Όταν απαιτείται συμμόρφωση με ένα συγκεκριμένο πρότυπο, είναι σημαντικό να 
επιλέξετε το σωστό πρότυπο.Δεν χρησιμοποιείται μόνο ο αριθμός του προτύπου κατά την 
αναζήτηση ενός προτύπου.Υπάρχουν πολλά άλλα "χαρακτηριστικά" που το "πλήρες 
όνομα" ενός προτύπου μπορεί να έχει: ISO, που δηλώνει ότι το πρότυπο είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένο και έγκυρο· EN, που υποδεικνύει ότι το πρότυπο είναι εναρμονισμένο 
(αποδεκτό) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· ABC, αναφέροντας τον εθνικό 
οργανισμό τυποποίησης που εκδίδει το συγκεκριμένο πρότυπο (ο πλήρης κατάλογος των 
ευρωπαϊκών εθνικών οργανισμών τυποποίησης, φαίνεται στον Πίνακα 3.1) το πλήρες 
όνομα του προτύπου, το μέρος (εάν το πρότυπο περιέχει πολλά μέρη) και την ημερομηνία 
δημοσίευσης. 

Country ACRONYM 
Belgium NBN 
Bulgaria БИС 

Czech Republic UNMZ 
Denmark DS 
Germany DIN 
Germany DKE 
Estonia EVS 
Estonia TJA 
Ireland NSAI 
Greece ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 
Spain AENOR 

France AFNOR 
Croatia HZN 

Italy UNI 
Italy CEI 

Cyprus CYS 
Latvia LVS 

Lithuania LST 
Luxembourg ILNAS 

Hungary MSZT 
Malta MCCAA 

Netherlands MSZT 
Netherlands NEC 

Austria ASI 
Austria OVE 
Poland PKN 

Portugal IPQ 
Romania ASRO 
Slovenia SIST 
Slovakia SUTN 
Finland SFS 
Sweden SIS 
Sweden ITS 

United Kingdom BSI 
Πίνακας 3.1 - Εθνικοί Οργανισμοί τυποποίησης στην ΕΕ 
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 Στον πίνακα 3.2 εξηγείται η ονομασία του προτύπου   ISO EN CYS 9001: 2015 
Quality Management Systems – Requirements 

Διεθνής Πιστοποίηση ISO 
Ευρωπαϊκή εναρμόνιση EN 

Εθνικός φορέας τυποποίησης CYS 
Νούμερο 9001 

Όνομα Quality Management Systems – Requirements 
Μέρος - 

Έτος δημοσίευσης 2015 
Πίνακας 3.2 - Επεξήγηση ονομασίας προτύπου 

Κατά την αναζήτηση για το BSI OHSAS 18001 χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό 
(18001) ή θεωρώντας εσφαλμένα τη διεθνή ισχύ αυτού του προτύπου και προσθέτοντας 
ISO στην αναζήτηση, το τελικό πρότυπο είναι το "NPR-ISO/IEC TR 18001:2004 - 
Τεχνολογία πληροφοριών - Ραδιοσυχνότητα προσδιορισμός για τη διαχείριση 
αντικειμένων - προφίλ απαιτήσεων εφαρμογών" - ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο από 
το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας BSI OHSAS 18001. Επομένως, η χρήση των σωστών 
πληροφοριών κατά την αναζήτηση ενός προτύπου είναι απαραίτητη για ένα κατάλληλο 
αποτέλεσμα. 

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αφού δεχθούμε ότι η συμμόρφωση είναι 
εθελοντική με τα πρότυπα ή τους κώδικες, είναι: "Γιατί οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται 
πραγματικά με αυτά τα πρότυπα ή τους κώδικες;" 

Ο κύριος λόγος είναι ότι τα πρότυπα και οι κώδικες αναγνωρίζονται παγκοσμίως και 
γίνονται αποδεκτά ως τεχνικές προδιαγραφές που αντικατοπτρίζουν την "ορθή τεχνική 
πρακτική", το ευρύτερο όραμα και την πολυεπιστημονική εισροή. 

Στην πράξη, για τις ΜΜΕ, τα πρότυπα και οι κώδικες είναι εργαλεία που 
διευκολύνουν την έγκριση της αγοράς προϊόντων, επιτρέπουν απλοποιημένες συμφωνίες 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενισχύουν τη δίκαιη ανταγωνιστικότητα, βοηθούν στην 
επίδειξη της εφαρμογής της ασφάλειας, στηρίζουν πιθανές νομικές αξιώσεις και το 
σημαντικότερο, παρέχουν εκτενείς και πρακτικές μεθόδους για τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία. 

Το κύριο μειονέκτημα της εφαρμογής προτύπων ή κωδίκων προέρχεται από την 
ικανότητα "αναπαραγωγής ασφαλούς προϊόντος, διαδικασίας, υπηρεσίας ή κατάστασης". 
Αυτό σημαίνει ότι το "ασφαλές προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία ή κατάσταση" έχει ήδη 
εφαρμοστεί, δοκιμαστεί ή αντιμετωπιστεί και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ακριβείς 
προδιαγραφές ενός προτύπου ή κώδικα, περιορίζεται το μέγεθος της καινοτομίας που θα 
μπορούσε να είχε εφαρμοστεί διαφορετικά. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, γνωστών για τις 
"δυνατότητες καινοτομίας" τους, ορισμένα πρότυπα ενδέχεται να αποδειχθούν 
υπερβολικά "περιοριστικά". 

Ταυτόχρονα, ορισμένα έγκυρα και εν χρήσει πρότυπα ή κώδικες δεν είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τεχνολογίες και δυνατότητες. Η τήρηση αυτών των 
προτύπων ή κωδικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε "παρωχημένα" προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα επηρέαζαν, με τη σειρά τους, τα έσοδα της ΜΜΕ ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε μη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.Άλλα πρότυπα ή κώδικες αποσύρθηκαν 
χωρίς να δημοσιευθούν άλλα έγγραφα για την αντικατάστασή τους, επομένως δεν είναι 
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δυνατόν να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη "επίσημη καθοδήγηση" σε μια τέτοια 
κατάσταση. 

Ορισμένα πρότυπα είναι ειδικά για έναν συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα και η 
χρήση τους σε διαφορετικό πλαίσιο δεν θα ήταν δυνατή ή δεν θα οδηγούσε στο 
αναμενόμενο επίπεδο ασφάλειας.Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην 
Ευρώπη να έχουν διάφορα χαρακτηριστικά δραστηριότητας, ένα πρότυπο ασφάλειας 
πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται και να επιτρέπει την εφαρμογή 
του σε οποιοδήποτε προφίλ δραστηριότητας μπορεί να έχει η ΜΜΕ. 

Επομένως, πριν αποφασιστεί να τηρηθεί ένα πρότυπο ή ένας κώδικας για την 
ασφάλεια των προϊόντων, την ασφάλεια εγκατάστασης, την ασφάλεια στην εργασία ή 
οποιοδήποτε άλλο πεδίο ασφάλειας, θα πρέπει να επανεξεταστεί εν συντομία το 
αντίστοιχο έγγραφο και να ελεγχθεί αν το έγγραφο δεν είναι υπερβολικά περιοριστικό 
όσον αφορά την καινοτομία, αρκετά ευέλικτο ώστε να εφαρμόζεται στις ΜΜΕ και 
ενημερωμένο ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να παραβιάζεται καμία ισχύουσα 
νομοθεσία. 

3.1.2 Aσφάλεια και Υγιεινή της εργασίας (Α.Υ.Ε) 

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ένα μη περιοριστικό πρότυπο 
που προσφέρει αρκετή ευελιξία για να επιτρέψει την εφαρμογή του σε οποιοδήποτε 
προφίλ δραστηριότητας που μπορεί να έχει μια ΜΜΕ (και αυτό χάρη στο Βρετανικό 
Ίδρυμα Προτύπων (BSI), που τηρείται ενήμερο) είναι το BSI OHSAS 18001.Λόγω των 
γενικών χαρακτηριστικών και της δυνατότητας εφαρμογής του, το BSI OHSAS 18001 
έγινε δημοφιλές και διεθνώς αναγνωρισμένο ως "εργαλείο" και "κατευθυντήριο έγγραφο" 
για την ΑΥΕ. 

Το BSI OHSAS 18001 έχει παρόμοιο στόχο σε σύγκριση με όλα τα άλλα πρότυπα να 
εξασφαλίσει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων - στην προκειμένη περίπτωση, στόχους 
της ΑΥΕ. Δεν πρόκειται για περιοριστικό πρότυπο, και αν κάποιος αναμένει άμεσες 
οδηγίες για το πώς θα εφαρμόσει τις πτυχές της ΑΥΕ σε ένα συγκεκριμένο είδος 
εγκαταστάσεων, αυτό σίγουρα δεν είναι το πρότυπο για αυτόν το σκοπό. Αποτελεί 
πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της ΑΥΕ ως μακροπρόθεσμη 
επένδυση η οποία χρειάζεται συνεχώς την προσοχή μας και  συνεχή βελτίωση. 

Το BSI OHSAS 18001 αναπτύχθηκε με τη βοήθεια και τη συμβολή αρκετών 
ευρωπαϊκών κοινοποιημένων οργανισμών (Notified Bodies - NoBos).Ενσωματώνει τη 
διαχειριστική επανεξέταση (όπως αναφέρεται στο ISO 9001 και στο ISO 14001) και το 
σύστημα ελέγχου- σχεδιασμού-πράξης σε ένα λεπτομερέστερο μοντέλο, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 3.2. Το δεδομένο μοντέλο αναγνωρίζεται από τους NoBos, μπορεί να 
ακολουθείται από εξωτερικά στοιχεία και η συμμόρφωση με αυτό μπορεί να 
πιστοποιηθεί. 

3.1.3 Πλεονεκτήματα OHSAS 18001 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ΑΥΕ 
σύμφωνα με το BSI OHSAS 18001.  

Πλεονεκτήματα ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας BSI OHSAS 18001 

• Παρέχει δομή σε δραστηριότητες διαχείρισης της ΑΥΕ των ΜΜΕ
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• Βελτιώνει  την  απόδοση  της  ΑΥΕ  (συνεχής  παρακολούθηση  και
αναθεώρηση  των δραστηριοτήτων της ΑΥΕ)

• Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις
• Επιτρέπει στον εργοδότη να αναθέσει εξωτερικά εργασίες της ΑΥΕ
• Μπορεί να συμπληρώσει ένα υπάρχον σύστημα διαχείρισης ΑΥΕ
• Δεν πρόκειται για περιοριστικό έγγραφο

3.1.3.1 Μειονεκτήματα OHSAS 18001 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τη μη εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της 
ΑΥΕ σύμφωνα με το BSI OHSAS 18001. Ο πίνακας 3.4 παρέχει μια επισκόπηση των 
κυριότερων μειονεκτημάτων της εφαρμογής του BSI OHSAS 18001 στις ΜΜΕ. 

Μειονεκτήματα συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας BSI OHSAS 18001 

• Η πιστοποίηση BSI OHSAS μπορεί να είναι ακριβή
• Αγνοεί τις δεοντολογικές πτυχές της διαχείρισης  της ΑΥΕ
• Ακατάλληλο όταν η παραγωγή ανατίθεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς

συνεργάτες
• Λείπουν σαφείς δείκτες επιδόσεων (για σκοπούς παρακολούθησης και

καθοδήγησης)

Το  BSI  OHSAS  18001  δεν  είναι  ένα  περιοριστικό  έγγραφο  και  δεν  αναφέρει 
άμεσες απαιτήσεις όσον αφορά την ΑΥΕ. Επιτρέπει σε κάθε ΜΜΕ να εφαρμόζει 
τους δικούς της ειδικούς, πρακτικούς, γνώριμους "κανόνες" της ΑΥΕ σε ένα 
επιβεβλημένο πλαίσιο. Αφήνει περιθώρια για ερμηνείες, δεδομένου ότι επιτρέπεται 
στις ΜΜΕ ως ελεγκτές να χρησιμοποιούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο πλαίσιο 
της "ομπρέλας" του BSI OHSAS 18001.Λόγω του μη περιοριστικού χαρακτήρα του, το 
OHSAS 18001 εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να διαθέτει μια 

Σχήμα 3.2 - Μοντέλο συστήματος διαχείρισης ΑΥΕ για το πρότυπο 18001 
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ΜΜΕ η οποία παρέχει μια δομή ικανή να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί. Το να μην είμαστε 
περιοριστικοί, το να είμαστε ευέλικτοι, το να αφήνουμε χώρο για ερμηνείες και  δράσεις 
υποστήριξης  αντί  να  παρέχουμε  κανόνες  μπορεί  να  αποτελέσει  εμπόδιο  για 
ορισμένες ΜΜΕ στη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας. Οι ΜΜΕ 
που δεν έχουν την εμπειρία με την ΑΥΕ δεν πρέπει να στοχεύουν στην 
πιστοποίηση BSI OHSAS 18001.Οι  ΜΜΕ  υπό  αυτές  τις  συνθήκες  θα  πρέπει  να 
εξοικειωθούν  με  περισσότερα "περιοριστικά" έγγραφα, "εργαλεία" και καθοδήγηση 
πριν επιχειρήσουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες 
καθοδήγησης.Ορισμένα από τα διαθέσιμα "εργαλεία" είναι "κατάλογοι ΑΥΕ" 
διαθέσιμοι (στα ολλανδικά) ή το εργαλείο Online Interactive Risk Assessment (OIRA) 
στην Ευρώπη. 

Στην Ολλανδία υπάρχει ο αποκαλούμενος arbocatalogi (http://www.arbocatalogi.net) 
Οι εν λόγω κατάλογοι χρησιμοποιούν εμπειρία και πρακτικές για τον προσδιορισμό 
των κύριων κινδύνων μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα 
έγγραφα αυτά δεν είναι πλήρη και κατάλληλα για όλες τις οργανώσεις, αλλά 
αποτελούν μια πολύ καλή αφετηρία στην προσπάθεια εντοπισμού πιθανών 
επαγγελματικών κινδύνων.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο OIRA (http://www.oiraproject.eu) γενικεύει το 
ολλανδικό μοντέλο και το παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο στους χρήστες. Το 
εργαλείο OIRA, σε αντίθεση με την ολλανδική έκδοσή του, "επικοινωνεί" με τον 
χρήστη με ερωτήσεις και απαντήσεις, δημιουργώντας στο τέλος ένα προσαρμοσμένο 
πρότυπο για τον χρήστη, το οποίο θα μπορεί να κατεβάζει και να εφαρμόζει στις 
εγκαταστάσεις του ως σχέδιο δράσης για μελλοντικές ενέργειες στην ΑΥΕ.Το εργαλείο 
του OIRA παρέχει συμβουλές και υποστηρίζει κάθε ερώτηση με επεξηγηματικό 
έγγραφο ή/και νομικό κείμενο. Επιτρέπει επίσης στον χρήστη να μετρά τον κίνδυνο ή 
να υποδεικνύει την "προτεραιότητα" των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 
"επικίνδυνες". 

Ίσως άλλες χώρες να έχουν τα δικά τους εργαλεία υποστήριξης της ΑΥΕ. Η 
εύρεση των τοπικά διαθέσιμων "εργαλείων" συνιστάται. Εάν δεν υπάρχει κανένα 
διαθέσιμο, τα εργαλεία του OIRA και οι ολλανδικοί "κατάλογοι ΑΥΕ" μπορούν πάντα 
να χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης. 

3.2 Δημιουργία συστήματος ελέγχου 

3.2.1 Έλεγχος 

Ο έλεγχος είναι μια συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για τη 
συγκέντρωση "αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου" και την αντικειμενική αξιολόγησή του, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο πληρούνται τα "κριτήρια ελέγχου". 
Είναι ένα εργαλείο μέτρησης που αποσκοπεί στο να ελέγξει εάν ικανοποιείται ένα σύνολο 
κανόνων, πολιτικών, διαδικασιών ή απαιτήσεων.Τα κριτήρια ελέγχου μπορούν να 
βασίζονται: 

• Στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία συνήθως κατονομάζεται ως έλεγχος
συμμόρφωσης με τους νόμους

• Στους κανόνες και τις πολιτικές που επιβάλλουν οι επαγγελματικές ενώσεις,
εάν η ΜΜΕ είναι μέλος μιας τέτοιας ένωσης (οι ενώσεις αυτές ενσωματώνουν
στις πολιτικές τους τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και προσθέτουν ειδικές
απαιτήσεις ασφαλείας για κάθε υποκατάστημα)

http://www.arbocatalogi.net/
http://www.oiraproject.eu/
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• Σε ειδικούς κανόνες για τις ΜΜΕ
Με βάση τα κριτήρια ελέγχου ή το σύνολο των κανόνων, πολιτικών, διαδικασιών ή 

απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται ως παραπομπές, πρέπει να δημιουργηθεί ένα (ή 
περισσότερα) εφαρμόσιμο έγγραφο(-α) υποστήριξης για τη στήριξη επιτόπιου ελεγκτή 
και τη συστηματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να έχουν 
τη μορφή λίστας ελέγχου, ερωτηματολογίων, φόρμας πολλαπλών επιλογών ή άλλων 
παρόμοιων μορφών υποστήριξης. Βοηθούν τον ελεγκτή στην εκτέλεση του ελέγχου και 
δεν παραλείπουν στοιχεία από τα κριτήρια ελέγχου. Τα έγγραφα αυτά δεν αντικαθιστούν 
την εμπειρία του ελεγκτή ή τις απαραίτητες ικανότητες (βλέπε παράγραφο 3.2.2) και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως "έγγραφο ανάγνωσης και συμπλήρωσης" επιτόπου αλλά 
αποκλειστικά ως υποστηρικτικό εργαλείο. Για τη δημιουργία αυτών των εγγράφων 
υποστήριξης, λογισμικό όπως το Microsoft Office® και το ελεύθερο λογισμικό iAudit 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πιο σημαντικό από το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι η 
εξοικείωση του ελεγκτή με το είδος του εγγράφου υποστήριξης που παράγει. 

Προφανώς, ο έλεγχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Αυτό ερμηνεύεται συχνά 
εσφαλμένα και η λέξη ανεξάρτητο συγχέεται με τη λέξη εξωτερικό. "Ανεξάρτητος" δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι ο έλεγχος είναι εξωτερικός του οργανισμού. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η ανεξαρτησία μπορεί να αποδειχθεί από την απαλλαγή από οποιαδήποτε 
συμμετοχή στη δραστηριότητα που ελέγχεται. Ως εκ τούτου, ένας εσωτερικός υπάλληλος 
ΜΜΕ που δεν συμμετέχει άμεσα στην ελεγχόμενη δραστηριότητα μπορεί να διενεργήσει 
ανεξάρτητο έλεγχο. Για παράδειγμα σε μια MME με τμήμα μηχανικής και παραγωγής, ο 
έλεγχος που διενεργείται από υπάλληλο του τμήματος μηχανικής στο τμήμα παραγωγής 
μπορεί να είναι ανεξάρτητος έλεγχος εφόσον ο υπάλληλος του τμήματος μηχανικής δεν 
συμμετέχει στις δραστηριότητες του τμήματος παραγωγής. Η ανεξαρτησία σε έναν 
έλεγχο είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια αντικειμενική αξιολόγηση της 
κατάστασης. 

Τα αποτελέσματα ενός ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται και να τηρούνται αρχεία. 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις όσον αφορά την περίοδο αποθήκευσης για τα αποτελέσματα 
ενός ελέγχου, αλλά με την ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων σήμερα, η τήρηση αρχείων 
για τουλάχιστον 10 χρόνια δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Όσο περισσότερα 
αποτελέσματα αποθηκεύονται, τόσο ευκολότερη είναι η παρακολούθηση τάσεων και 
αλλαγών και η σύγκριση αποτελεσμάτων. 

3.2.2 Ελεγκτής 

Ο ελεγκτής είναι το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Η εμπιστοσύνη στη διαδικασία 
ελέγχου και η ικανότητα επίτευξης των στόχων της εξαρτώνται από την ικανότητα του 
ελεγκτή ή των ελεγκτών. Η ικανότητα στην περίπτωση ενός ελεγκτή είναι ο συνδυασμός 
των προσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εμπειρίας, της 
κατάρτισης και ούτω καθεξής. Ο ελεγκτής θα πρέπει να επιδεικνύει πραγματικό 
ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα που ελέγχεται. Η κατανόηση τη φύση τη 
δραστηριότητα επιτρέπει στον ελεγκτή να θέτει σχετικά ερωτήματα για τα κριτήρια 
ελέγχου που θα υποστήριζαν επίσης την επίτευξη του στόχου του ελέγχου. Το ενδιαφέρον 
αυτό θα πρέπει να εκδηλωθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του ελέγχου, καθώς και κατά τις 
επιτόπιες επισκέψεις και την αναθεώρηση των εγγράφων. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 
μπορεί να εντοπίζει ασάφειες και να μπορεί να αποσαφηνίζει καταστάσεις χωρίς να 
υποθέτει τα γεγονότα. Επίσης θα πρέπει να είναι σεβαστός, ηθικός, διπλωματικός και να 



42 

διαθέτει καλές δεξιότητες επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να 
εξετάσει εναλλακτικές ιδέες ή απόψεις και να μπορεί να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με 
άλλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας ελέγχου και του προσωπικού του 
ελεγχόμενου. Η παρακάτω λίστα παρέχει έναν εκτενή κατάλογο προσωπικών δεξιοτήτων 
που θα πρέπει (ιδανικά) να διαθέτει ένας ελεγκτής. Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός 
(θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον προσωπικές δεξιότητες) και δεν απαιτείται από 
έναν ελεγκτή να κατέχει όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται σε αυτόν. Κατά την 
επιλογή εσωτερικού ελεγκτή (για την επιχείρηση), θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια για την αναγνώριση του ατόμου που έχει τις περισσότερες από τις 
ονομαστικές προσωπικές δεξιότητες. 

Προσωπικές δεξιότητες ελεγκτή: 
• Ηθικός
• Ανοιχτόμυαλος
• Διπλωματικός
• Παρατηρητικός
• Διορατικός
• Ευέλικτος
• Αποφασιστικός
• Συνεργάσιμος

Οι απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες είναι ειδικές για την ελεγχόμενη 
δραστηριότητα. Ο ελεγκτής θα πρέπει τουλάχιστον να είναι εξοικειωμένος με τη βασική 
ορολογία που χρησιμοποιείται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας. Θα πρέπει 
να κατανοεί τη διαδικασία (για να την κατανοήσει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι 
ειδικός στη διαδικασία που ελέγχεται) και θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας της ΑΥΕ και να εφαρμόζεται σε ορισμένες διαδικασίες ή/και 
εξοπλισμό. Η απόκτηση του αναγκαίου λεξιλογίου για την ελεγμένη δραστηριότητα 
μπορεί να αποτελέσει βήμα στη φάση του προκαταρκτικού ελέγχου (για απλές ελεγμένες 
δραστηριότητες ή για δραστηριότητες τις οποίες γνωρίζει ο ελεγκτής) ή μπορεί να 
απαιτήσει ειδική εκπαίδευση από τον ελεγκτή (όταν η ελεγμένη δραστηριότητα απαιτεί 
εις βάθος γνώση).Συνήθως δεν απαιτείται γενική κατάρτιση των ελεγκτών, δεδομένου ότι 
οι επαγγελματικές δεξιότητες αφορούν ειδικά την εργασία και δεν καλύπτονται από την 
κατάρτιση των ελεγκτών, ενώ οι προσωπικές δεξιότητες του ελεγκτή είναι θέμα "να τις 
έχει ή όχι", καθώς δύσκολα "εκπαιδεύονται". Η κατάρτιση των ελεγκτών θα μπορούσε να 
αποτελέσει λύση όταν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ο ελεγκτής για διαφορετικούς 
ελέγχους. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής θα μπορούσε να ελέγξει το σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας προϊόντων και το σύστημα διαχείρισης της ΑΥΕ. Μια πιο χρήσιμη εκπαίδευση 
για έναν ελεγκτή είναι η κατάρτιση στη νομική συμμόρφωση ή νομοθεσία και η 
εφαρμογή της. Καθώς η νομοθεσία μεταβάλλεται συνεχώς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής της κατάρτισης, συνιστάται (τακτική) ανανέωση 
της κατάρτισης. Το χρονικό διάστημα για την παροχή της κατάρτισης αυτής θα πρέπει να 
είναι ευέλικτο και σύμφωνο με τις πραγματικές αλλαγές στη νομοθεσία. Συνήθως, 
ενημερωτικά δελτία από τους NoBos στην Ευρώπη δείχνουν αναμενόμενες αλλαγές στη 
νομοθεσία. Η εγγραφή σε αυτά τα δελτία ειδήσεων θα μπορούσε να είναι μια λύση για να 
συμβαδίζει με τις αλλαγές (ή τις αναμενόμενες αλλαγές) στη νομοθεσία. 

3.2.3 Είδη ελέγχων 
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Ο καθορισμός των κριτηρίων ελέγχου και η εξασφάλιση του κατάλληλου προσώπου 
για τον έλεγχο (ελεγκτής) είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των πιθανών ειδών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργηθούν (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε είδος 
και τι ακριβώς χρειάζεται να ελεγχθεί). 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ελέγχων και η περίληψη των κυριότερων 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους παρατίθεται κατωτέρω: 

1) Εσωτερικοί έλεγχοι - έλεγχοι πρώτου μέρους(first party audits).Οι
εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται από το προσωπικό των ΜΜΕκαι
τα κριτήρια ελέγχου μπορούν να βασίζονται σε οποιουσδήποτε κανόνες ή
κανονισμούς της ΑΥΕ τους οποίους η ΜΜΕ μπορεί να θεωρήσει σχετικούς για
τις δραστηριότητές της.Μπορούν να εκτελούνται σε τακτική βάση, καθώς το
σχετικό κόστος είναι ελάχιστο. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πριν από τη
συμμετοχή δεύτερου ή τρίτου μέρους (εξωτερικών) μπορεί να προκαθορίσει
πιθανές ελλείψεις  και  να  εξοικονομήσει  χρόνο  και  χρήματα  με  έναν
εξωτερικό  έλεγχο  που εκκρεμεί. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για
εσωτερική αξιολόγηση της ΑΥΕ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
παρακολούθησης της ΑΥΕ. Καθώς διεξάγεται με την υποστήριξη των
εσωτερικών πόρων (που είναι εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες της ΜΜΕ)
τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στις "ορατές" δραστηριότητες ή στις
δραστηριότητες του χώρου εργασίας (όπως επιτόπιες διαδικασίες, εξοπλισμός
ατομικής προστασίας κ.λπ.) και λιγότερο στις "μη ορατές" δραστηριότητες ή
τις δραστηριότητες του γραφείου υποστήριξης (όπως πολιτικές της ΑΥΕ,
έγγραφα κ.λπ.).Αυτή είναι μια καλή βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, καθώς
εντοπίζονται οι "ορατοί" κίνδυνοι της ΑΥΕ και πιθανότατα λαμβάνονται άμεσα
μέτρα για τον περιορισμό τους. Ωστόσο, είναι λιγότερο αποτελεσματική για
μια μακροχρόνια προσέγγιση. Στον Πίνακα 3.3 παρατίθεται ανάλυση
SWOT(Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats-Δυνατά σημεία, Αδύνατα
σημεία, Ευκαιρίες, Κίνδυνοι) του εσωτερικού ελέγχου.

Πίνακας 3.3 - Ανάλυση SWOT - Εσωτερικός έλεγχος 

2) Εξωτερικοί έλεγχοι - έλεγχοι δευτέρου μέρους(Second party audits). Οι
εξωτερικοί έλεγχοι είναι συνήθως έλεγχοι που διενεργούνται από πελάτες
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στους προμηθευτές τους ή το αντίστροφο. Γενικότερα, διενεργούνται έλεγχοι 
από ένα μέρος που έχει κάποιο ενδιαφέρον για το άλλο. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν 
ως κριτήρια ελέγχου τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των μερών. Σπανίως 
έχουν επίκεντρο την ΑΥΕ, καθώς εκπροσωπεί μικρό μέρος των συμβατικών 
συμφωνιών. Αυτοί οι τύποι ελέγχων μπορούν να διενεργούνται ακόμη και σε 
προμηθευτές που διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ΑΥΕ ή σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας προϊόντος, ενώ βασίζονται σε συμβατικές συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί κατά παραγγελία, οι οποίες δεν είναι πάντα οι ίδιες με 
εκείνες που συναντώνται σε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Στον 
προμηθευτή δεν κοστίζει να διενεργήσει τον έλεγχο αυτό, αλλά τα 
αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να φυλάσσονται μόνο για τον πελάτη και 
δεν μπορούν να κοινολογηθούν στον προμηθευτή. Οι ΜΜΕ που παρέχουν 
παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι εξωτερικοί 
έλεγχοι δευτέρου μέρους (από τους πελάτες τους) είναι δυνατοί ανά πάσα 
στιγμή. Ειδικές πτυχές της ΑΥΕ, όπως ορίζονται στις συμβατικές συμφωνίες, 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική και στο σύστημα διαχείρισης της 
ΑΥΕ των ΜΜΕ. Οι κακές βαθμολογίες μετά από εξωτερικούς ελέγχους θα 
μπορούσαν να έχουν συνέπειες για την προμηθεύτρια εταιρεία από 
προειδοποιήσεις μέχρι πρόστιμα, ακόμα και καταγγελία της σύμβασης. 

3) Εξωτερικοί έλεγχοι - έλεγχοι τρίτων(Third party audits). Οι εξωτερικοί
έλεγχοι - έλεγχοι τρίτων - είναι έλεγχοι που διενεργούνται με την πιστοποίηση
των συστημάτων διαχείρισης ως πεδίο εφαρμογής. Στην περίπτωση της
ΑΥΕ,ένας επιτυχημένος έλεγχος από τρίτους θα πρέπει να οδηγήσει σε
πιστοποιητικό OHSAS 18001.

Οι έλεγχοι απο τρίτους διενεργούνται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
(NoBos) πιστοποίησης και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι απολύτως ανεξάρτητοι, 
διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, είναι αμερόληπτοι. Οι 
έλεγχοι από τρίτους γίνονται από ελεγκτή με τις απαιτούμενες προσωπικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες, ο οποίος είναι σε θέση να πιστοποιεί τη συμμόρφωση με το 
σύστημα διαχείρισης ΑΥΕ. Ο οργανισμός πιστοποίησης έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα για 
τις ΜΜΕ, παρέχει επικαιροποιημένες γνώσεις όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία, τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τον αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας στις 
ΜΜΕ.Δυστυχώς, λόγω του αυξανόμενου αριθμού των διαθέσιμων φορέων πιστοποίησης, 
οι τιμές για τις διαδικασίες πιστοποίησης μειώθηκαν σταδιακά, φθάνοντας στα ελάχιστα 
επίπεδα.Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στο χρόνο που είχε διατεθεί για έναν τέτοιο έλεγχο 
και έμμεσα στην ποιότητα του τρίτου ελέγχου. Οι έλεγχοι τρίτων μερών διενεργούνται 
σήμερα με τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους, και επικεντρώνονται κυρίως στον έλεγχο 
εγγράφων και όχι στην πραγματική εφαρμογή της ΑΥΕ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του ελεγκτή και την ικανότητά του να 
επιλέγει να ελέγξει συγκεκριμένες πτυχές της ΑΥΕ κατά τη διαδικασία ελέγχου. Για τις 
ΜΜΕ που στοχεύουν στην πιστοποίηση BSI OHSAS 18001 ως απαίτηση άδειας ή ως 
συμβατική συμφωνία η επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης πρέπει να βασίζεται στην 
πείρα και την ποιότητα και όχι στην τιμή. Στον πίνακα 3.4, παρέχεται ανάλυση SWOT 
του εξωτερικού ελέγχου. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όλα τα είδη ελέγχων έχουν πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Η ιδανική κατάσταση θα προέκυπτε από έναν συνδυασμό τύπων ελέγχου 
- για παράδειγμα, μια συχνότερη εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου της ΑΥΕ που θα 
συμπληρώνεται από έναν ετήσιο εξωτερικό έλεγχο από τρίτους. 
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. 
3.3 Έλεγχος συστήματος διαχείρισης Aσφάλειας και Υγιεινής της εργασίας 

(Α.Υ.Ε) 

Ο έλεγχος ενός συστήματος διαχείρισης της ΑΥΕ βασίζεται στα χαρακτηριστικά ενός 
ελέγχου και στις δεξιότητες ενός ελεγκτή, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3.2, και 
εφαρμόζεται στα πρότυπα της ΑΥΕ, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3.1.2. 

Στην πράξη, σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 
της ΑΥΕ πρέπει να καθορίζονται, να εφαρμόζονται και να "ελέγχονται". Τα στοιχεία του 
συστήματος διαχείρισης της ΑΥΕ συνοψίζονται στο ακόλουθο κείμενο, κάθε στοιχείο 
επεξηγείται συνοπτικά από την προοπτική ενός ελέγχου του OHSAS 18001. 

3.3.1 Πολιτική 

Η πολιτική της ΑΥΕ είναι έγγραφο το οποίο καθορίζει και εξουσιοδοτεί το εύρος του 
συστήματος διαχείρισης της ΑΥΕ. Πρέπει να αναπτυχθεί επίσημα από (ή με την άμεση 
συμμετοχή) ανώτατης διοίκησης (στην περίπτωση των ΜΜΕ, συνήθως συνιστάται ο 
επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης της ΜΜΕ, αλλά και η συμμετοχή όλων των 
εργαζομένων).Πρόκειται για ένα έγγραφο που ''περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαχειρίζεστε την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας" και "θα ενημερώνει το 
προσωπικό σας και άλλους για τη δέσμευσή σας στην υγεία και την ασφάλεια".  

Η πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της διοίκησης για την πρόληψη 
των τραυματισμών και των ασθενειών, τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης και των 
επιδόσεων της ΑΥΕ, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις τις οποίες 
προσυπογράφει ο οργανισμός και οι οποίες σχετίζονται με τους κινδύνους τις ΑΥΕ. 

Η εφαρμογή της πολιτική μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά: 
• Οι δράσεις που αναφέρονται στην πολιτική πρέπει να εφαρμοστούν - για

παράδειγμα, εάν η πολιτική είναι να μειωθεί ο αριθμός των κοπών, πρέπει να
παρέχεται στους εργαζόμενους κατάρτιση σχετικά με τους κινδύνους των
κοπών, η κατάρτιση σχετικά με τα οφέλη της χρήσης γαντιών και η χρήση
γαντιών πρέπει να εποπτεύεται.

• Η πολιτική πρέπει να τεκμηριώνεται, αν και το BSI OHSAS 18001 περιορίζει
τον αριθμό των εγγράφων "προς δημιουργία", η πολιτική της ΑΥΕ πρέπει

Πίνακας 3.4 - Ανάλυση SWOT - Εξωτερικός έλεγχος τρίτων 
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πράγματι να τεκμηριωθεί. Η πολιτική της ΑΥΕ μπορεί να συνδυαστεί με μια 
περιβαλλοντική πολιτική ή πολιτική ποιότητας, και δεν χρειάζεται να είναι σε 
ξεχωριστά έγγραφα. 

• Η πολιτική πρέπει να είναι ενημερωμένη κάτι που σημαίνει οτι είναι ανγκαία η
περιοδική αναθεώρηση της ακόμη και όταν η κατάσταση στο χώρο εργασίας
παραμένει αμετάβλητη. Επιχειρήματα όπως "τίποτα δεν έχει αλλάξει" πρέπει
να αποφεύγονται κατά την ενημέρωση της πολιτικής της ΑΥΕ. Μπορεί η
εταιρεία να παραμένει η ίδια, αλλά η νομοθεσία έχει αλλάξει. Η πολιτική της
ΑΥΕ πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

• Κοινοποίηση της σε όλα τα πρόσωπα που αφορά (προσωπικό, εργολάβοι,
επισκέπτες).

• Διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή.

Η έλλειψη εμπειρίας οδηγεί τις περισσότερες MME να διαμορφώσουν μια πολιτική μη 
ρεαλιστική, μη συγκεκριμένη και ανέφικτη. Η πολιτική και η αξιολόγηση κινδύνου της 
ΑΥΕ πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. 

Η πολιτική της ΑΥΕ πρέπει να εξετάζει τη φύση και την κλίμακα των κινδύνων. 
Πρόκειται για μια μεταβλητή που δεν επηρεάζεται από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι 
ΜΜΕ ενδέχεται να έχουν υψηλούς κινδύνους, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις (ΜΕ) 
ενδέχεται να έχουν χαμηλούς κινδύνους - όλα εξαρτώνται από τους κινδύνους που μπορεί 
να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη επιχείρηση. 

3.3.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή 

Ο προγραμματισμός γίνεται στο BSI OHSAS 18001 διαιρεμένος σε προσδιορισμό και 
αξιολόγηση κινδύνου, νομικές απαιτήσεις, στόχους και προγράμματα. 

3.3.2.1 Εντοπισμός και εκτίμηση επικινδυνότητας 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησης κινδύνου, και καθεμία από 
αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις ΜΜΕ. Στις ΜΜΕ 
ένας διαχειριστής της ΑΥΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τεχνική ή τεχνικές με 
τις οποίες είναι εξοικειωμένος ή επιθυμεί. Πιο σημαντικό από την τεχνική είναι ο ορθός 
προσδιορισμός των κινδύνων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου. 

Ο προσδιορισμός του κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 
• Το μέγεθος της οργάνωσης
• Τις δραστηριότητες που εκτελούνται
• Tην φύση, την πολυπλοκότητα και την σημασία του ανεξέλεγκτου κινδύνου

Οι περισσότερες ΜΜΕ πραγματοποιούν την αξιολόγηση κινδύνου προκειμένου να 
συντάξουν ένα απαιτούμενο έγγραφο και, ως εκ τούτου, χάνουν τον γενικό ρόλο της 
αξιολόγησης.Δεν επικεντρώνονται στον προσδιορισμό των κινδύνων της ΑΥΕ, καθώς 
υποθέτουν ότι οι έλεγχοι κινδύνου που εφαρμόζονται επιτόπου είναι 
αποτελεσματικοί.Ταυτόχρονα, η έλλειψη εμπειρίας και η έλλειψη εξειδικευμένου και 
εκπαιδευμένου προσωπικού για τη διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου μπορεί να 
οδηγήσει σε μια "θεωρητική" εκτίμηση κινδύνου που δεν συνδέεται με τους πιθανούς 
κινδύνους της ΑΥΕ. 

Παρόμοια με την πολιτική, η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να ενημερώνεται 
περιοδικά. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας εγκατάστασης με μια νέα που εκτελεί 
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ακριβώς την ίδια εργασία απαιτεί νέα αξιολόγηση κινδύνου, καθώς οι εισαγόμενοι 
κίνδυνοι μπορεί να είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Κατά κανόνα, απαιτείται τουλάχιστον 
ετήσια επικαιροποίηση της αξιολόγησης κινδύνου. 

Οι περισσότερες MME γνωρίζουν τους επαγγελματικούς κινδύνους τους. Όταν είναι 
άγνωστοι οι κίνδυνοι (νεοσύστατες ΜΜΕ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν "εργαλεία" 
όπως οι ολλανδικοί κατάλογοι ΑΥΕ ή ο OIRA. 

3.3.2.2 Νομικές Απαιτήσεις 

Οι περισσότερες ΜΜΕ γνωρίζουν την απαίτηση ενός αποκαλούμενου νομικού 
μητρώου, και έχουν ένα τέτοιο έγγραφο επιτόπου. Πρόκειται για ένα τεράστιο έγγραφο 
που περιέχει όλη τη νομοθεσία που ισχύει για τις ΜΜΕ. 

Η νομοθεσία μπορεί να έχει διαφορετική ερμηνεία σε διαφορετικό πλαίσιο συνεπώς, η 
αναφορά σε νομικό κείμενο, αλλά η απουσία της ερμηνείας, δεν έχει καμία αξία για τις 
ΜΜΕ. Ο ρόλος της νομοθεσίας είναι να προσθέτει γνώση στις MME. Ορισμένες νομικές 
απαιτήσεις σχετίζονται επίσης με την ασφάλεια, καθώς δημοσιεύθηκε νομοθεσία για την 
πρόληψη τέτοιων συμβάντων. 

Το νομικό μητρώο περιέχει μόνο κανονισμούς για τις ΜΜΕ, δηλαδή νομοθεσία που 
σχετίζεται με όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΜΕ (είτε σχετίζονται με την παραγωγή 
είτε οχι), τη διαδικασία των ΜΜΕ, τα άτομα που ασχολούνται με τις ΜΜΕ και το 
περιβάλλον (φυσικό περιβάλλον αλλά και περιουσιακά στοιχεία στο περιβάλλον 
εργασίας). 

3.3.2.3 Στόχοι και προγράμματα 

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την πολιτική της ΑΥΕ για τις ΜΜΕ και θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Ο καθορισμός και η 
συμφωνία των στόχων απαιτεί τη συμμετοχή της διοίκησης ανά πάσα στιγμή. Όπου είναι 
εφικτό, οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοι, επίκαιροι και 
χρονικά εφικτοί.Θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις ενδεχόμενες νομικές 
απαιτήσεις, τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές (συμπεριλαμβανομένου του κόστους) 
και τις λειτουργικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου του πιθανού κόστους). 

Ένα χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να συνδέεται με την επίτευξη αυτών των στόχων μαζί 
με ένα ή περισσότερα υπεύθυνα πρόσωπα για κάθε στόχο. Οι στόχοι μπορούν να 
αλλάξουν μέσα στον χρόνο, αν και απαιτείται η έγκριση από τη διοίκηση για κάθε αλλαγή 
και η αιτιολόγηση της αλλαγής πρέπει να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. 

3.3.3 Μέτρηση της απόδοσης 

Το BSI OHSAS 18001 απαιτεί ενημερωμένες διαδικασίες για τη μέτρηση 
(παρακολούθηση) της απόδοσης της ΑΥΕ. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν προληπτικά και 

αντιδραστικά, ποιοτικά και ποσοτικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση. Οι ΜΜΕ θα 
πρέπει να αποφασίζουν τι και πόσο συχνά θα παρακολουθούν, βάσει ενός επιπέδου 
κινδύνου. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι νομικές απαιτήσεις. 

Η προληπτική μέτρηση εστιάζει στην πρόληψη συμβάντων της ΑΥΕ· οι 
"μετρούμενες" παράμετροι αναφέρονται επίσης ως δείκτες πορείας(leading indicators). Ο 
πίνακας 3.8 παρέχει μια επισκόπηση των παραμέτρων που πρέπει να παρακολουθούνται 
για μια προληπτική μέτρηση των επιδόσεων. 
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Η αντιδραστική μέτρηση εστιάζει σε περιστατικά ΑΥΕ που έχουν συμβεί· οι 
"μετρούμενες" παράμετροι αναφέρονται επίσης ως δείκτες καθυστέρησης(lagging 
indicators). Ο πίνακας 3.9 παρέχει μια επισκόπηση των παραμέτρων που πρέπει να 
παρακολουθούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων αντίδρασης. 

3.3.4 Αξιολόγηση της απόδοσης 

Η ανώτερη διοίκηση επανεξετάζει το σύστημα διαχείρισης ΑΥΕ του οργανισμού, σε 
προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζει, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του. 

Η αναθεώρηση των επιδόσεων παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει 
εκ νέου τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση. Η διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να 
διασφαλίζει τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση 
από τη διοίκηση. Η ανώτερη διοίκηση μπορεί να οριστεί εν προκειμένω ως εκείνη που 
διαθέτει επαρκή εξουσία για την έναρξη και τη διαχείριση των μεταβολών στην 
επιχείρηση και στο σύστημα διαχείρισης της ΑΥΕ. 

3.4  Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακό Κλίμα 

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την οργάνωση μελετούν την κουλτούρα και το 
κλίμα και την επιρροή του στα εργατικά ατυχήματα εδώ και πάνω από μισό αιώνα (π.χ. 
Keenan, Kerr, Sherman, 1951). Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει οριστεί ως ένα σχέδιο 
κοινών βασικών παραδοχών που η ομάδα έμαθε καθώς έλυσε τα προβλήματα της 
εξωτερικής προσαρμογής* και της εσωτερικής ολοκλήρωσης*, το οποίο λειτούργησε 
αρκετά καλά ώστε να θεωρηθεί έγκυρο και επομένως να διδαχθεί στα νέα μέλη ως τον 
ορθό τρόπο να αντιλαμβάνονται, να σκέπτονται και να αισθάνονται σε σχέση με αυτά τα 
προβλήματα, (Schein, 1992, p. 12). Έτσι, η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται στις 
κανονιστικές/δεοντολογικές πεποιθήσεις και προσδοκώμενη συμπεριφορά των 
εργαζομένων εντός του οργανισμού (Cooke · Szumal), 1993· Glisson · James, 2002). 
Ειδικότερα, η οργανωσιακή κουλτούρα είναι στρωμένη (Hofstede, 1991, Schein, 1992), 
με κοινές προσδοκίες συμπεριφοράς και ρυθμιστικές πεποιθήσεις ως 
εξωτερικό/επιδερμικό στρώμα που είναι συνειδητό για τους εργαζόμενους, με αξίες και 
υποθέσεις ως εσωτερικό επίπεδο που είναι λιγότερο συνειδητό για τους εργαζομένους 
(Rousseau, 1990, Schein, 1992). 

Το οργανωσιακό κλίμα είναι συναφές, αλλά διακριτό από την οργανωσιακή 
κουλτούρα (Denison, 1996 Ostroff, Kinicki, και Muhammad, 2012 Ostroff, Kinicki, και 
Tamkins, 2003). Το οργανωτικό κλίμα ορίζεται ως η κοινή αντίληψη των οργανωτικών 
πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών των εργαζομένων (Reichers · Schneider, 1990· 
Schneider & Reichers, 1983). Το οργανωτικό κλίμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
συμπεριφορές που ανταμείβονται, υποστηρίζονται και αναμένονται στο χώρο εργασίας 
(O’Reilly & Chatman, 1996). Schneider & Reichers, 1983), υποδηλώνοντας ότι το κλίμα 
είναι ένα στρώμα του ευρύτερου οικοδομήματος της οργανωσιακής κουλτούρας (Ostroff 
et al., 2003).΄Επειδή οι διάφοροι τομείς της οργανωσιακής ζωής έχουν διαφορετικές 
πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, οι οργανώσεις έχουν πολυάριθμα κλίματα, δηλαδή, 
δεν υπάρχει ένα μοναδικό οργανωσιακό κλίμα, αλλά πολλά κλίματα που είναι όλα για 
κάτι συγκεκριμένο (π.χ. ασφάλεια, ποικιλομορφία, υπηρεσίες Schneider και Reichers, 
1983). Από όλους τους τύπους των οργανωσιακών κλιμάτων, το κλίμα ασφάλειας είναι 
ένα από τα πιο μελετημένα (Schneider, Ehrhart, και Macey, 2013). 
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Σύμφωνα με την εννοιολογική αντίληψη του πολιτισμού ως διαμορφωμένου 
οικοδομήματος που διαφέρει στον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι τα γνωρίζουν, οι 
μελετητές συνηγορούν για την αξιολόγηση της κουλτούρας και του κλίματος με 
διαφορετικό τρόπο. Η κουλτούρα προσδιορίζεται φαινομενικά και ποιοτικά μέσω 
παρατηρήσεων και συνεντεύξεων, ενώ το κλίμα αξιολογείται ποσοτικά μέσω 
προσωπικών εκθέσεων με ερωτηματολόγιο (Guldenmund, 2000). 

* Η εσωτερική ολοκλήρωση αναφέρεται ουσιαστικά στην ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των εσωτερικών λειτουργιών, στη στρατηγική διαλειτουργική συνεργασία και 
στην ομαδική συνεργασία.  Πριν  από  τη  σκέψη  της  διαχείρισης  της  αλυσίδας 
εφοδιασμού,  οι  εταιρείες βασίζονταν στην εσωτερική ολοκλήρωση για να αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εταιρικές επιδόσεις. 

* Η εξωτερική προσαρμογή είναι οι στόχοι και τα μέσα. Οι στόχοι προέρχονται από
την αποστολή αλλά είναι πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, η αποστολή μιας 
επιχείρησης θα μπορούσε να είναι να κερδίσει μερίδιο αγοράς, αλλά οι στόχοι θα 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα ποσοστά και χρονοδιαγράμματα. 

3.5   Κουλτούρα ασφάλειας και κλίμα ασφάλειας 

Η διάκριση μεταξύ κουλτούρας ασφάλειας και κλίματος ασφάλειας παραλληλίζει τη 
διάκριση μεταξύ οραγνωσιακής κουλτούρας και οργανωσιακού κλίματος. Εδώ 
υιοθετούμε τον ορισμό του Guldenmund (2000) για την κουλτούρα της ασφάλειας: 
"είναι οι πτυχές της οργανωσιακής κουλτούρας που θα έχουν αντίκτυπο στις στάσεις 
και στη συμπεριφορά που σχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση του κινδύνου". 

Βασιζόμενοι στον γενικό ορισμό του οργανωσιακού κλίματος, υιοθετούμε τον 
ορισμό του Zohar (2003α) για το κλίμα ασφαλείας ως τις κοινές αντιλήψεις των 
εργαζομένων για τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές σχετικά με την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

Αν και η αναζήτηση λέξεων-κλειδιών στην ερευνητική βιβλιογραφία αποκαλύπτει πιο 
εμπειρικές μελέτες σχετικά με την κουλτούρα της ασφάλειας από ό,τι το κλίμα 
ασφαλείας, η προσεκτικότερη επιθεώρηση αποκαλύπτει ότι τα ερωτηματολόγια 
αποτελούν την κύρια μέθοδο για την αξιολόγηση της "κουλτούρας ασφάλειας" (Collins 
& Gadd, 2002, Griffin & Curcuruto, 2016; Guldenmund, 2000, 2007). Αυτό είναι 
προβληματικό για την έρευνα σχετικά με την κουλτούρα της ασφάλειας, διότι "τα 
ερωτηματολόγια δεν έχουν σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία στην έκθεση του πυρήνα της 
κουλτούρας στην οργανωσιακή ασφάλεια" (Guldenmund, 2007, σ. 723). Έτσι, η 
ερευνητική βιβλιογραφία μεταφέρει πολύ περισσότερα για το κλίμα ασφάλειας από ό,τι η 
κουλτούρα ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι με μια πρώτη ματιά η βιβλιογραφία φαίνεται 
να επικεντρώνεται στην κουλτούρα της ασφάλειας (Griffin & Curcuruto, 2016, 
Guldenmund, 2007). Αντίστοιχα, για το υπόλοιπο του κεφαλαίου, αναφερόμαστε στο 
κλίμα ασφαλείας όταν η αρχική εργασία χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια ή άλλες 
ποσοτικές αξιολογήσεις, ακόμα και όταν οι αρχικοί συγγραφείς μπορεί να έχουν 
αναφερθεί στην κουλτούρα της ασφάλειας. 

Το κλίμα ασφαλείας είναι ένας ισχυρός δείκτης πρόβλεψης της ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας και της συμπεριφοράς ασφάλειας των εργαζομένων (Beus, Payne, Bergman, 
& Arthur, 2010). Christian, Bradley, Wallace, & Burke, 2009 Γκρίφιν και Νιλ, 2000; 
Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2011 Payne, Bergman, Beus, Rodrνguez, & 
Henning, 2009 Zohar, 2003α). Ωστόσο, το κλίμα ασφάλειας δεν είναι μόνο βασικός 
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δείκτης (δηλαδή ο δείκτης πρόβλεψης) των μη ασφαλών συμβάντων, αλλά είναι 
επίσης ένας δείκτης καθυστέρησης (π.χ. αποτέλεσμα) των μη ασφαλών συμβάντων (βλ. 
Beus, 2010, για επανεξέταση). Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους τραυματισμούς και 
τα μη ασφαλή συμβάντα ως δείκτες της σημασίας που έχει η ασφάλεια στoν οργανισμό 
τους (Schneider & Reichers, 1983), έτσι καθώς συσσωρεύονται περισσότερα μη 
ασφαλή συμβάντα, το κλίμα ασφαλείας ενδέχεται να επιδεινωθεί. Τα μη ασφαλή 
συμβάντα μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη του 
κλίματος ασφαλείας στις ΜΜΕ, διότι τα ατυχήματα πιθανόν να συμβαίνουν λιγότερο 
συχνά ενώ γίνονται περισσότερο γνωστά, παρατηρούμενα και συγκεχυμένα. 

Οι περισσότεροι ερευνητές σχεδιάζουν και θέτουν σε λειτουργία το κλίμα 
ασφαλείας ως πολυδιάστατο οικοδόμημα. ωστόσο, δεν κατέληξαν σε ένα κοινό 
συμπέρασμα για όλους τους υποκείμενους παράγοντες ή διαστάσεις που αποτελούν το 
οικοδόμημα (Guldenmund, 2000). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι οι 
δεσμεύσεις των διοικήσεων για την ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο του κλίματος 
(Beus, Muρoz, Arthur, & Payne, 2013. Flin, Mearns, O’Κόνορ, & Bryden, 2000, 
Zohar, 2003α). O Beus (2013), για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι οι ακόλουθες 
διαστάσεις αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η δέσμευση της 
διοίκησης για την ασφάλεια στους οργανισμούς: επικοινωνία πάνω στα θέματα 
ασφάλειας, πρακτικές ασφάλειας των συνεργατών, κατάρτιση για τα θέματα 
ασφάλειας, συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας, ανταμοιβές για την 
ασφάλεια και εξοπλισμό ασφάλειας και σε ό,τι αφορά την οικοκυρική. 

3.6   Το επίπεδο και η ισχύς του κλίματος ασφάλειας 

Το επίπεδο και η ισχύς είναι δύο σημαντικές ιδιότητες του κλίματος ασφαλείας. 
Εννοιολογικά, το επίπεδο του κλίματος ασφάλειας αναφέρεται στη μέση αντίληψη 
των εργαζομένων για το κλίμα εντός της ομάδας. Η αλλιώς, είναι ο μαθηματικός μέσος 
των απαντήσεων μεμονωμένων εργαζομένων στη μετρητική σκάλα του κλίματος 
εντός της ομάδας (Chan, 1998). Σνέιντερ, Σαλάτζιο, & Subirats, 2002). Η ισχύς του 
κλίματος αναφέρεται στη μεταβλητότητα των αντιλήψεων των ατόμων που βρίσκονται 
στις επιμέρους ομάδες. Όσο μικρότερη είναι η μεταβλητότητα εντός της ομάδας, 
σημαίνει μεγαλύτερη σύμπνοια μεταξύ των εργαζομένων της, και άρα τόσο ισχυρότερο 
θα είναι το κλίμα (Schneider et al., 2002). Η ισχύς του κλίματος λειτουργεί ως 
τυπική απόκλιση όλων των απαντήσεων των εργαζομένων στα θέματα που αφορούν 
το κλίμα ασφαλείας εντός της ομάδας. (Schneider et al., 2002). Ορισμένες έρευνες 
έχουν δείξει ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου του κλίματος και των οργανωτικών 
αποτελεσμάτων είναι ισχυρότερη όταν η ισχύς του είναι υψηλή σε σχέση με όταν η ισχύς 
είναι χαμηλή (Schneider et al., 2002), επειδή ένα ισχυρότερο κλίμα επηρεάζει 
περισσότερο τη συμπεριφορά του ατόμου -μέσω ρυθμιστικών κοινωνικών πιέσεων- από 
ένα ασθενέστερο κλίμα (O’Reilly & Chatman, 1996). Αυτό υποδηλώνει ότι το κλίμα 
ασφάλειας είναι πιο πιθανό να μειώσει τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας όταν 
οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το οργανωσιακό περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο. 

3.7   Βιβλιογραφική Επισκόπηση των μελετών για την ασφάλεια και το 
κλίμα που διεξήχθη στις MME 

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιευμένης 
επιστημονικής βιβλιογραφίας για το κλίμα ασφαλείας διεξήχθη σε μεγάλες 
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επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των εγγράφων σχετικά με την αξιολόγηση του κλίματος 
ασφάλειας στις MME είναι μελέτες περιπτώσεων. Για παράδειγμα, το αρμόδιο 
διοικητικό στέλεχος για την υγεία και την ασφάλεια ανέθεσε την εκπόνηση έκθεσης 
στην οποία συνοψίζονται έξι περιπτωσιολογικές μελέτες για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
καταδεικνύουν το επιχειρηματικό όφελος της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία (Antonelli, Baker, McMahon, & Wright, 2006). Οι 
επιχειρήσεις αυτές έλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, 
λόγω της αρκετά ταχείας ανάπτυξης (αποκτώντας περίπου έναν εργαζόμενο ανά μήνα, 
ξεκινώντας με περίπου 40 εργαζομένους), η Cougar Automation Ltd. ανέλαβε μια 
πλήρη αναθεωρητική και αναδιάρθρωτική πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης μιας 
περιεκτικής αναθεώρησης των συστημάτων υγείας και ασφάλειας, σε μια προσπάθεια 
αλλαγής του κλίματος στην Cougar. Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που συνέβησαν 
ήταν ότι ο διευθυντής επιχειρήσεων ανέλαβε την ευθύνη για την υγεία και την 
ασφάλεια. Και στις έξι εταιρείες που περιγράφονται στην έκθεση, η διοίκηση πιστεύει 
ότι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας ήταν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης 
του επιχειρηματικού ρίσκου. Αν και οι εταιρείες αυτές σπάνια παρακολουθούσαν 
συστηματικά ή συνολικά το κόστος και τα οφέλη των πρωτοβουλιών, ανέφεραν αρκετά 
οφέλη, όπως η διατήρηση της καλής φήμης, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
πελατών, ο έλεγχος του κόστους ασφαλίστρων και η μείωση των απουσιών. Αν και 
μόνο μία από τις επιχειρήσεις επεδίωξε να αλλάξει ρητά το κλίμα ασφαλείας, πολλοί 
ανέφεραν μια τέτοια αλλαγή ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. 

Μια άλλη αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι μια σχετικά πρόσφατη έρευνα 30 ΜΜΕ στην 
Ινδία από τους Unnikrishnan, Iqbal, Singh και Nimkar (2015). Διαπίστωσαν ότι οι 
πρακτικές διαχείρισης της ασφάλειας (που συμβάλλουν άμεσα στην ασφάλεια του 
κλίματος) ήταν ανεπαρκείς στις περισσότερες MME. Το απέδωσαν αυτό στην 
ανταγωνιστικότητα της αγοράς, στην ανάγκη για αποτελεσματικότητα, στους 
λιγότερους κινδύνους και στους αυστηρούς νόμους. Βρήκαν επίσης ότι οι οικονομικοί 
περιορισμοί, η έλλειψη ευαισθητοποίησης, η δυσκολία στην αλλαγή και η έλλειψη 
κατάρτισης αποτελούν τα βασικά εμπόδια στις πρακτικές διαχείρισης της ασφάλειας. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι βρήκαν ότι η ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές με 
άλλες ΜΜΕ χρησίμευσε ως πολύ σημαντικός λόγος για την εφαρμογή καλύτερων 
πρακτικών ασφάλειας που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε καλύτερο κλίμα ασφάλειας. Ο 
Woo (2015) περιέγραψε μια προσπάθεια για την εφαρμογή ενός συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου σε μια μικρή οικογενειακή και λειτουργική σχολή πτήσης. Η 
προσπάθεια αυτή προκλήθηκε εν μέρει από την απώλεια ενός σεβαστού μέλους της 
σχολικής κοινότητας των πτήσεων, καταδεικνύοντας τον δυνητικά μεγαλύτερο 
αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα τραυματικά γεγονότα, όπως τα θανατηφόρα 
περιστατικά, σε μια ΜΜΕ. 

O Woo σημειώνει ότι η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της 
ασφάλειας εξαρτάται από το γεγονός ότι ο οργανισμός έχει ευνοϊκό κλίμα ασφάλειας 
(Stotlzer, Halford, & Goglia, 2008). Και τα 18 μέλη του προσωπικού συμπλήρωσαν 
έρευνα σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας. Τα 
αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ακόμη και σε μια ΜΜΕ, μπορεί να υπάρξει σημαντική 
διαφωνία για τις αντιλήψεις και τις ανάγκες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο Woo 
επεσήμανε επίσης ότι επειδή ο οργανισμός ήταν τόσο μικρός, μεγάλα τμήματα, αν 
όχι όλο, του προσωπικού θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε εργασίες αλλαγής 
κλίματος. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις, 
προσανατολισμένες στη μάθηση, για την ανάπτυξη και την αλλαγή ενός κλίματος 
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ασφάλειας που υποστηρίζονται στη βιβλιογραφία (π.χ. Wilson-Donnelly, Priest, Burke 
και Salas, 2004) ισχύουν εξίσου για τις ΜΜΕ και ότι η εφαρμογή ενός συστήματος 
διαχείρισης της ασφάλειας συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός ισχυρού 
κλίματος ασφάλειας. 

3.8   Προκλήσεις στην πρόβλεψη μη ασφαλών περιστατικών 

Είναι προφανές ότι το κλίμα ασφάλειας επηρεάζει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 
Ωστόσο, ενώ αυτές οι γενικές σχέσεις που περιέχονται στην επιστημονική βιβλιογραφία 
παρέχουν εξαιρετική καθοδήγηση για τους οργανισμούς συνολικά, οι μεμονωμένοι 
οργανισμοί εξακολουθούν να χρειάζονται να αξιολογήσουν το δικό τους κλίμα ασφάλειας 
και τα μη ασφαλή συμβάντα προκειμένου να καθορίσουν το δικό τους καθεστώς 
ασφάλειας. Αυτή η απλή πρόταση είναι πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται, λόγω των 
πολλών προκλήσεων στην αξιολόγηση και την πρόβλεψη - ιδίως της αξιολόγησης και 
της πρόβλεψης μη ασφαλών συμβάντων. 

Ευτυχώς, τα μη ασφαλή περιστατικά είναι σπάνια φαινόμενα. Οι στατιστικές 
αναλύσεις και τα μοντέλα πρόβλεψης τείνουν γενικά να υποθέτουν ότι τα δεδομένα 
ακολουθούν μία κανονική κατανομή. Επειδή όμως τα μη ασφαλή περιστατικά είναι 
σχετικά σπάνια, αυτά τα δεδομένα συνήθως δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. 
Όμως αυτά τα συμβάντα είναι φαινόμενα χαμηλής συχνότητας, άρα περιπλέκει την 
ικανότητά μας να τα εξηγούμε και να τα προβλέπουμε. Το θέμα αυτό αποτελεί ακόμη 
μεγαλύτερη πρόκληση για τις ΜΜΕ (σε σύγκριση με τους μεγάλους οργανισμούς). 
Πρώτον, επειδή οι ΜΜΕ διαθέτουν λιγότερο προσωπικό και φυσικούς πόρους, θα πρέπει 
να υπάρχουν συνολικά λιγότερα συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια.* Δεύτερον, 
ο νόμος του μεγάλου αριθμού υποδηλώνει ότι όταν υπάρχουν λιγότερα συμβάντα, θα 
υπάρχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο ρυθμό των συμβάντων, πράγμα που 
δυσχεραίνει την πρόβλεψη, διότι οι πραγματικές αλλαγές (καλές ή κακές) στα ποσοστά 
περιστατικών θα είναι δυσκολότερο να ανιχνευθούν λόγω της φυσικής μεταβλητότητας 
τους με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, επειδή τα μη ασφαλή περιστατικά πρέπει να 
είναι λιγότερα συνολικά, τα μεγαλύτερα συμβάντα θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στον χώρο εργασίας και στο κλίμα ασφαλείας, διότι δεν θα συμβούν σε ένα 
"θορυβώδες" περιβάλλον μη ασφαλών περιστατικών αλλά θα διακόπτουν 
"εκκωφαντικά"  μια περίοδο γενικής ομαλότητας. 

Ένα άλλο ζήτημα που περιπλέκει την πρόβλεψη μη ασφαλών περιστατικών είναι το 
φαινόμενο της ελλιπούς αναφοράς ή η αδυναμία των εργαζομένων να αποκαλύψουν μη 
ασφαλή περιστατικά. Επειδή η ελλιπής αναφορά είναι τόσο διαδεδομένη (Arthur et 
al., 2005. Probst, Brubaker, & Barsotti, 2008), οι οργανισμοί μπορεί να χρειαστεί να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τα πιο ακριβή δεδομένα συμβάντων. Από 
διάφορες μελέτες προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι σε μικρότερες εταιρείες είναι 
πιθανότερο να υποεκτιμηθούν οι τραυματισμοί τους σε σχέση με εκείνους σε 
μεγαλύτερες εταιρείες (π.χ. Leigh, Marcin & Miller, 2004). Oleinick, Gfortune, & 
Guire, 1995). Η ελλιπής αναφορά είναι πιθανό να μειώσει την εγκυρότητα της 
πρόβλεψης του κλίματος ασφαλείας. Υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του 
κλίματος ασφαλείας και των ποσοστών ελλιπούς αναφοράς, έτσι ώστε υψηλότερα 
ποσοστά ελλιπούς αναφοράς να συμβαίνουν σε οργανισμούς με φτωχότερο κλίμα 
ασφαλείας (Probst et al., 2008). Ορισμένες ενέργειες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ελλιπούς αναφοράς περιλαμβάνουν (1) 
τη δυνατότητα ανωνύμων αναφορών, (2) εξ ορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής 
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εκθέσεων, ώστε να μην είναι επαχθής ή χρονοβόρα ή να μην τιμωρείται με 
οποιονδήποτε τρόπο ακούσια με βάση το χρόνο, την προσπάθεια και τους 
προσωπικούς πόρους του ατόμου που αναφέρει, (3) χρησιμοποιώντας υποδείξεις ή 
προτροπές για να υπενθυμίσει στους άτομα-αναφέροντες πιθανούς παράγοντες στην 
εκδήλωση γεγονότων (Probst, 2013). 

3.9 Η ανάπτυξη του κλίματος ασφαλείας 

O Ostroff (2003) περιέγραψε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο οργανωσιακής κουλτούρας και 
κλίματος και προσδιόρισε πέντε συμπληρωματικές (μη ανταγωνιστικές) προοπτικές για 
τη διαμόρφωση του οργανωσιακού κλίματος: δομιστική (στρουκτουραλιστική), 
προσέλκυση - επιλογή - απομάκρυνση (ASA), κοινωνική αλληλεπίδραση, ηγεσία και 
άμεση ομάδα εργασίας. Η στρουκτουραλιστική προοπτική βασίστηκε στη θεωρία πεδίου 
του Lewin (1951), η οποία υποδηλώνει ότι τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά οδηγούν 
στην ανάπτυξη κοινών αντιλήψεων όπως το κλίμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, τα 
χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (π.χ. μέγεθος, δομή, συγκέντρωση, ιεραρχικό επίπεδο) 
συνδυάζονται για να επηρεάσουν τις κοινές αντιλήψεις. Το πλαίσιο της ASA (Schneider, 
1987) υποδεικνύει ότι οι οργανισμοί διαμορφώνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των 
μεμονωμένων εργαζομένων επειδή οι άνθρωποι τείνουν να συμπαθούν τους ανθρώπους 
που μοιάζουν με εκείνους (δηλαδή «όμοιος ομοίω αεί πελάζει»), τα νέα μέλη του 
οργανισμού επιλέγονται με βάση την ομοιότητά τους με τα τρέχοντα μέλη του 
οργανισμού και τα άτομα που δεν είναι κατάλληλα για να φύγουν (π.χ. απομάκρυνση). Ως 
αποτέλεσμα, οι οργανισμοί τείνουν να γίνονται ομοιογενείς με την πάροδο του χρόνου. 
Σύμφωνα με την προσέγγιση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, το κλίμα αναπτύσσεται 
από τις κοινωνικές ανταλλαγές (π.χ. επικοινωνία και αλληλεπίδραση) μεταξύ των 
εργαζομένων. Η άποψη της ηγεσίας αναφέρει ότι οι συμπεριφορές της ηγεσίας εκφράζουν 
νόημα και κοινές αντιλήψεις μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας (π.χ. Rentsch, 
1990, Schein, 1992). Τέλος, η άμεση ομάδα  εργασίας  ενδέχεται  επίσης  να 
επηρεάσει  την  ανάπτυξη  του  κλίματος  μέσω  των χαρακτηριστικών των 
καθηκόντων, της δομής των ομάδων εργασίας και των κοινών εμπειριών (Marks, 
Zaccaro, & Mathieu, 2000, Ostroff 2003). Η ακόλουθη ενότητα παρέχει μια επισκόπηση 
και εφαρμογή αυτών των θεωρητικών περιγραφών της κλιματικής ανάπτυξης, με 
επίκεντρο το κλίμα ασφάλειας στις ΜΜΕ. Οι περιγραφές αυτές ταξινομούνται σε 
ατομικού επιπέδου, ομαδικού επιπέδου και οργανωσιακού επιπέδου επιδράσεις στο 
κλίμα ασφαλείας. 

3.10  Επίδραση Σε Ατομικό Επίπεδο Στο Κλίμα Ασφάλειας 

Δύο βασικοί μεμονωμένοι ή σχετικοί με το άτομο παράγοντες συμβάλλουν στην 
ασφάλεια: χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εργασιακές στάσεις (Christian et al., 
2009). Η πιο ευρέως αποδεκτή αντίληψη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
είναι οι Big Five (Πέντε Μεγάλοι), οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ πέντε παραγόντων: 
Ευσυνειδησία (συντεταγμένος, υπεύθυνος, αξιόπιστος), Συγκαταβατικότητα 
(καλόπιστος, συνεργάσιμος, φερέγγυος), Εξωστρέφεια (ομιλητικός, δυναμικός, 
δραστήριος), Δεκτικότητα Στην Εμπειρία (ανοιχτόμυαλος, δημιουργικός, έξυπνος) και 
Συναισθηματική Σταθερότητα (ήρεμος, ασφαλής, μη νευρωτικός, ψύχραιμος, John & 
Srivastava, 1999). Μετα-αναλυτικά* στοιχεία υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ των 
χαρακτηριστικών προσωπικότητας των Big Five και της συμπεριφοράς ασφαλείας 
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(Beus, Dhanani και McCord, 2015). O Beus (2015) επεσήμανε ότι δεν είναι τα ίδια τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά οι σχέσεις τους με τους υψηλούς στόχους 
της κοινωνίας, την κοινωνική κατάσταση, την αυτονομία και το επίτευγμα που 
συνδέεται με κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που επηρεάζει την επακόλουθη 
συμπεριφορά ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με υψηλότερη εξωστρέφεια 
και δεκτικότητα στην εμπειρία αναζητούν στόχους αναβάθμισης της (κοινωνικής) 
θέσης και της αυτονομίας, τα οποία υπονομεύουν την ασφαλή συμπεριφορά στην 
εργασία. Όσοι είναι συναισθηματικά ασταθείς επίσης έχουν κακή ανταπόκριση στην 
ασφάλεια, διότι δεν αποδίδουν καλά κάτω από πίεση. Ωστόσο, τα ευσυνείδητα και 
ευχάριστα άτομα είναι πιο πιθανό να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα της ασφάλειας 
επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται με στόχους αρμονίας και συνεργασίας με 
τους άλλους. O Beus (2015) διαπίστωσε ότι η εξωστρέφεια, η συγκαταβατικότητα, η 
ευσυνειδησία και ο η συναισθηματική σταθερότητα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
ήταν παράγοντες μη ασφαλούς συμπεριφοράς (ρ = .10, -.26, -.25, .13) και μη 
ασφαλών συμβάντων (τραυματισμοί και υλικές ζημιές ρ = .11, -.07, -.12, .06). Επίσης 
διαπίστωσε ότι η συγκαταβατικότητα, η ευσυνειδησία και η συναισθηματική 
σταθερότητα σχετίζονται με το κλίμα ασφαλείας (ρ = .18, .11, -.18). 

Ανάλογα με την περίπτωση, οι ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα ασφάλειας και την 
ασφάλεια εστιάζοντας σε ασφαλείς προσωπικότητες στην επιλογή (Jex, Swanson, & 
Grubb, 2013). Τα αποτελέσματα του Beus δείχνουν ότι η συγκαταβατικότητα, η 
ευσυνειδησία και η συναισθηματική σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, δεδομένων των ισχυρότερων σχέσεών τους με μη ασφαλή 
συμπεριφορά, τα μη ασφαλή συμβάντα και το κλίμα ασφάλειας. Η χρήση αυτών των 
χαρακτηριστικών προσωπικότητας στα συστήματα επιλογής είναι πολύ συνηθισμένη σε 
μεγάλους οργανισμούς με διαδικασίες επιλογής του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού (Jex 2013). Επιπλέον, αυτές οι αξιολογήσεις προσωπικότητας είναι σχετικά 
κοινές, εύκολες ως προς τη χρήση και τη διεύθυνση, φθηνές και αρκετά γνωστές στους 
αιτούντες ώστε να μπορούν να τις συμπληρώσουν με λίγες οδηγίες. 

3.10.1 Επιδράσεις προσέλκυσης/επιλογής/απομάκρυνσης 

Ο Schneider (1987) πρότεινε ότι οι οργανωσιακοί ιδρυτές δημιουργούν τους γενικούς 
στόχους και αξίες του οργανισμού, ο οποίος με τη σειρά του δημιουργεί τις 
αρχικές οργανωσιακές διαδικασίες και δομές. Επιπλέον, αυτοί οι στόχοι και οι αξίες -
καθώς και οι διαδικασίες και οι δομές- μεταβάλλονται πολύ αργά με την πάροδο του 
χρόνου λόγω των διαδικασιών ASA. Εν συντομία, η ASA δηλώνει ότι οι άνθρωποι 
ελκύονται από έναν συγκεκριμένο οργανισμό λόγω των στόχων και των αξιών του 
(καθώς και λόγω του συνόλου των δεξιοτήτων τους). Τα τρέχοντα μέλη επιλέγουν 
αιτούντες που συμφωνούν με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού, γεγονός που 
ενισχύει τη σημασία τους. Τα άτομα που δεν ταιριάζουν καλά - είτε λόγω της μη 
βέλτιστης επιλογής τους, είτε λόγω μεμονωμένων αλλαγών με την πάροδο του χρόνου - 
θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό (είτε με παραίτηση είτε με απόλυση), ενισχύοντας 
εκ νέου τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. 

Το πλαίσιο της ASA υποδεικνύει ότι οι οργανωσιακοί στόχοι και η επακόλουθη δομή 
και διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια επηρεάζουν το είδος των προσλήψεων των 
οργανώσεων ατόμων και των εργαζομένων που διαμένουν. Κατά συνέπεια, τα ατομικά 
χαρακτηριστικά των εργαζομένων είναι καίρια για την ανάπτυξη της συμπεριφοράς 
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ασφαλείας και του κλίματος. Μια οργανωσιακή δομή που υποστηρίζει την ασφαλή 
συμπεριφορά πιθανόν να προσελκύσει άτομα που έχουν επίγνωση της ασφάλειας. Καθώς 
συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, άτομα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχετικά της 
ασφάλειας (π.χ. ευσυνειδησία) θα παραμείνουν κατά πάσα πιθανότητα σε έναν οργανισμό 
που υποστηρίζει την ασφάλεια και τα άτομα που έχουν ανόμοια χαρακτηριστικά είναι 
πιθανό να αποχωρήσουν. Κατά συνέπεια, το κλίμα ασφαλείας θα αναπτυχθεί με βάση την 
ομοιογένεια των επιμέρους χαρακτηριστικών. Ωστόσο, εάν μια οργανωσιακή δομή δεν 
υποστηρίζει την ασφάλεια, αυτό πιθανότατα θα διαιωνίσει την έλξη και την επιλογή 
ατόμων που δεν έχουν επίγνωση της ασφάλειας. 

3.10.2 Επιδράσεις σε επίπεδο ομάδας/οργάνωσης στο κλίμα ασφαλείας 

Εκτός από τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει 
χαρακτηριστικά σε επίπεδο ομάδας και οργάνωσης που είναι σημαντικά για την 
ανάπτυξη του κλίματος ασφαλείας (Ostroff, 2003). Οι στρουκτουραλιστικές, 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η ηγεσία και οι αντιλήψεις των ομάδων εργασίας 
βασίζονται όλες στην αρχή ότι η ανάπτυξη του κλίματος λαμβάνει χώρα εκτός του 
ατόμου/εργαζομένου. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της 
οργάνωσης και των ομάδων είναι αναπόσπαστα στην ανάπτυξη του κλίματος ασφάλειας, 
με τις περισσότερες έρευνες να επικεντρώνονται στις ηγετικές πρακτικές και την 
κοινωνικοποίηση. 

3.10.3 Επιδράσεις ηγεσίας 

Οι ισχυρισμοί των Lewin, Lippitt και White (1939) ότι "οι ηγέτες δημιουργούν 
κλίμα" υπογραμμίζουν πόσο θεμελιώδης είναι η ηγεσία στην ανάπτυξη του κλίματος. Ο 
Dragoni (2005) περιγράφει την επιρροή της ηγεσίας στο κλίμα ως διαδικασία 
κοινωνικής μάθησης, κατά την οποία τα μέλη των ομάδων παρατηρούν και 
αλληλοεπιδρούν με τον διευθυντή τους στη διαδικασία ερμηνείας του περιβάλλοντός 
τους. Οι υφιστάμενοι συχνά παρατηρούν τη συμπεριφορά των ηγετών, η οποία βοηθά 
στην ενημέρωση των μελών της ομάδας σχετικά με τις προτεραιότητες και αξίες του 
ηγέτη και του οργανισμού (Ashvo, 1985). Zohar, 2003a, b, 2010). Το κλίμα ασφαλείας 
εξελίσσεται καθώς οι εργαζόμενοι παρατηρούν και αλληλοεπιδρούν με τους ηγέτες τους 
και αναπτύσσουν κοινές αντιλήψεις βάσει κοινών αλληλεπιδράσεων με την ηγεσία, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που μεταδίδονται και των πρακτικών που 
εμφανίζονται (Zohar, 2010). Κατά συνέπεια, πολυάριθμες πρωταρχικές μελέτες 
δείχνουν ότι οι ηγετικές ή εποπτικές πρακτικές σχετίζονται με το κλίμα ασφάλειας και 
με διάφορες άλλες συμπεριφορές και αποτελέσματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
(π.χ. Barling, Loughlin, & Kelloway, 2002, Gonzαlez-Romα, Peirσ, & Tordera, 2002, 
Zohar & Luria, 2004). Τα μετα-αναλυτικά στοιχεία υποστηρίζουν τη θετική σχέση 
μεταξύ ηγετικού κλίματος και κλίματος ασφάλειας (ρ = .69 Nahrgang et al., 2011). 

Στις MME, υπάρχουν λιγότεροι ηγέτες και λιγότερες ομάδες εργασίας απ' ό,τι στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συνεπώς, είναι σημαντικό κάθε επίσημο και ανεπίσημο μοντέλο 
ηγέτη τoυ οργανισμού να εφαρμόζει κατάλληλες συμπεριφορές και νοοτροπίες στην 
ασφάλεια, καθώς και να επιβραβεύει και να υποστηρίζει τις συμπεριφορές και τις 
νοοτροπίες υπέρ της ασφάλειας που αναμένονται μεταξύ των εργαζομένων. Δεν υπάρχει 
περιθώριο στις ΜΜΕ για να κρυφτεί μια "κακή" ομάδα με κακό κλίμα ασφάλειας. 

3.10.4 Επιδράσεις στην κοινωνικοποίηση 
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Η αντίληψη περί της κοινωνικής αλληλεπίδρασης προτείνει επίσης ότι το κλίμα 
ασφάλειας προκύπτει από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και άλλων μελών των ομάδων 
εργασίας (Ostroff 2003). Οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από τρέχοντα γεγονότα (π.χ. 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις), δραστηριότητες και κύκλους αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των μελών της ομάδας (Hofmann & Morgeson, 1999). Αυτό σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι είναι ενσωματωμένοι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί από 
αυτούς να αλληλοεπιδρούν με τους συναδέλφους τους για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Αυτές οι κοινές δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις οδηγούν στην εμφάνιση 
κοινών αντιλήψεων για την ασφάλεια μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας (Ostroff 
2003). 

Μια αντίληψη περί της κοινωνικής αλληλεπίδρασης λέει οτι οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των εργαζομένων είναι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες των κοινών 
αντιλήψεων για την ασφάλεια. Η έρευνα γενικά υποστηρίζει την ιδέα ότι η 
επικοινωνία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ασφάλειας στο χώρο εργασίας γενικά και 
του κλίματος ασφάλειας ειδικότερα. Στην πραγματικότητα, ο Neal και ο Griffin (2004) 
υποστήριξαν ότι το κλίμα ασφάλειας είναι συνάρτηση των εσωτερικών διαδικασιών 
των ομάδων (δηλαδή αντιλήψεων περί επικοινωνίας, συνεργασίας και ενθάρρυνσης 
όσον αφορά την ασφάλεια). Στην μετα-ανάλυσή του, ο Christian (2009) αξιολόγησε τις 
εσωτερικές διαδικασίες των ομάδων ως πτυχή του κλίματος ασφάλειας και διαπίστωσε 
ότι σχετιζόταν θετικά με τη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια (ρ = .48) και τη 
συμμετοχή (ρ = .52), και ότι σχετιζόταν αρνητικά με ατυχήματα και ποσοστά 
τραυματισμών (ρ = -.19). Μια άλλη μεταβλητή παρόμοια με την κοινωνική 
αλληλεπίδραση είναι η κοινωνική υποστήριξη, η οποία αναφέρεται σε συμβουλές και 
βοήθεια που λαμβάνουν τα άτομα από τους συναδέλφους τους σχετικά με την 
ασφάλεια (Morgeson & Humphrey, 2006). Nahrgang et al., 2011). Nahrgang et al. 
(2011) διαπίστωσε ότι το κλίμα ασφάλειας συνδεόταν στενά με την κοινωνική 
στήριξη (ρ = .80). 

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της 
ομάδας ως προς το κλίμα χρησιμοποιώντας κλίμακες αξιολόγησης κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Gonzαlez-Romα et al., 2002, 
Zohar & Tenne-Gazit, 2008). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ισχύς του κλίματος 
ασφάλειας σχετίζεται θετικά με τη συχνότητα των κοινωνικών ανταλλαγών και της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών τη ομάδας (Zohar & Tenne-Gazit, 2008). Επιπλέον, 
πολλές περιγραφές ηγετικών ικανοτήτων χαρακτηρίζουν την επικοινωνία ως βασική 
πτυχή των πρακτικών ηγεσίας (Christian et al., 2009, Nahrgang et al., 2011, Neal & 
Griffin, 2004). 

Επειδή οι ΜΜΕ είναι σχετικά μικρές, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για 
μεγαλύτερη πυκνότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εργαζομένων (δηλαδή είναι πιο 
πιθανό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν σε υψηλότερο ποσοστό τους συναδέλφους τους). 
Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ισχυρού κλίματος 
ασφάλειας. Ωστόσο, είναι σημαντικό το επίπεδο του κλίματος ασφάλειας να είναι 
υψηλό/καλό πριν από την προσπάθεια ενίσχυσης του, διαφορετικά το κλίμα θα 
σταθεροποιηθεί γύρω από ένα κατώτερο επίπεδο προσδοκιών που αφορούν την. Οι 
ΜΜΕ θα μπορούσαν να εντοπίσουν ηγέτες που έχουν ευαισθησία στην ασφάλεια και 
πρότυπα -όχι κατ’ ανάγκην διευθυντές, αλλά εργαζόμενους που να λειτουργήσουν ως 
πρότυπα- να διακηρύξουν τη σημασία της ασφάλειας, τους τρόπους με τους οποίους 
οι εργαζόμενοι βασίζονται ο ένας στον άλλο για την ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας 
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και τους κινδύνους που συνδέονται με μη ασφαλείς πρακτικές. Είναι επίσης σημαντικό να 
προσδιοριστούν οι ηγέτες εντός του οργανισμού οι οποίοι δεν ενεργούν με βάση την 
ασφάλεια, επειδή οι επιρροές τους στους συνεργάτες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Η 
παροχή επιπλέον κατάρτισης σε αυτούς τους ηγέτες και η ενθάρρυνσή τους να είναι οι 
ηγέτες των συναδέλφων τους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα νέα οφέλη για την 
ασφάλεια της ομάδας εργασίας και του οργανισμού. 

3.11   Οργανωσιακές χαρακτηριστικές επιδράσεις στο κλίμα ασφαλείας 

Σύμφωνα με τη στρουκτουραλιστική αντίληψη, τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά (π.χ. 
μέγεθος, δομή, συγκέντρωση, ιεραρχικό επίπεδο) επηρεάζουν τις αντιλήψεις των 
εργαζομένων. Για το κλίμα ασφαλείας, περιλαμβάνονται επίσης οι πολιτικές, οι πρακτικές 
και οι διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια και τις οποίες εφαρμόζουν οι οργανισμοί 
(Jex et al., 2013). Ο Zohar (2010) περιέγραψε εν μέρει το κλίμα ασφάλειας βάσει της 
εσωτερικής συνοχής μεταξύ των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών. Οι 
ασυνεπείς ή παράλογες πολιτικές ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα 
ασφάλειας. Παρομοίως, το κλίμα ασφαλείας μπορεί να βελτιωθεί διασφαλίζοντας ότι οι 
οργανωσιακές πολιτικές και οι πρακτικές ασφάλειας είναι συνεπείς μεταξύ τους. 

Επιπλέον, μερικοί ερευνητές έχουν εξετάσει πώς τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά και 
τα χαρακτηριστικά των ομάδων εργασίας σχετίζονται με το κλίμα ασφαλείας (Neal & 
Griffin, 2006, Wallace, Popp, & Mondore, 2006 Zohar & Luria, 2010). Ωστόσο, οι 
περισσότεροι ερευνητές θεωρούν αυτές τις μεταβλητές ως τριτογενείς παρά ως 
πρωταρχικές εκτιμήσεις στις μελέτες τους. Το μέγεθος της ομάδας εργασίας έχει λάβει 
μεγαλύτερη προσοχή από το οργανωσιακό μέγεθος ως συσχέτιση του κλίματος 
ασφαλείας, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα. Ο Neal και ο Griffin (2006) 
χρησιμοποίησαν διαμήκη σχεδίαση και βρήκαν ότι το μέγεθος της ομάδας εργασίας 
σχετιζόταν θετικά με το κλίμα ασφαλείας που μετρήθηκε στη δεύτερη διοίκηση της 
έρευνας (r = 0,20) και σχετιζόταν αρνητικά με το κλίμα ασφαλείας στην τέταρτη 
διοίκηση, 3 χρόνια αργότερα (r = - 07). Αντιθέτως, ο Wallace και άλλοι. (2006) 
διαπίστωσε ότι το κλίμα ασφάλειας σχετιζόταν αρνητικά με το μέγεθος της ομάδας (r = -
.10). Ο Zohar και o Luria (2010) συμπεριέλαβαν το μέγεθος της οργάνωσης και της 
ομάδας εργασίας στις αναλύσεις τους, αλλά βρήκαν ότι αυτές οι μεταβλητές δεν είχαν 
σημαντική επίδραση ή αλληλεπίδραση στο μοντέλο τους. 

3.12   Ανάπτυξη του κλίματος ασφάλειας στις MME 

Υπάρχουν ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν σχετικά 
με την ανάπτυξη του κλίματος ασφάλειας στις ΜΜΕ βάσει της προηγούμενης 
αναθεώρησης. Οι αντιλήψεις για την ασφάλεια αναπτύσσονται και επηρεάζονται από 
διάφορους παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εργαζομένων, η 
κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία, οι ηγετικές πρακτικές, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά, 
τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να 
είναι πιο έκδηλοι στις MME, σε σύγκριση με μεγαλύτερες οργανώσεις που καλύπτουν 
πολυάριθμους χώρους εργασίας και απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Από την 
άποψη της πιθανότητας, ο αριθμός των ατυχημάτων θα πρέπει να είναι μικρότερος στις 
ΜΜΕ απλώς επειδή απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα, όταν 
συμβαίνουν αρνητικά συμβάντα, αυτά μπορεί να είναι πιο παρατηρήσιμα και γνωστά από 
τους περισσότερους εργαζόμενους και συνεπώς να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην 
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αντίληψη της ασφάλειας. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων 
εργαζομένων (π.χ. εξαιρετικά ευσυνείδητοι ή συναισθηματικά ασταθείς) μπορεί επίσης να 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κλίμα ασφαλείας. Σε μεγάλους οργανισμούς και 
ιδιαίτερα σε πολυεθνικούς, τα χαρακτηριστικά ενός μεμονωμένου υπαλλήλου έχουν 
μικρότερη επιρροή επειδή αλληλοεπιδρούν μόνο με μια επιλεγμένη ομάδα και είναι ένα 
μόνο πρόσωπο στο πλήθος.  

 Αντίθετα, οι ΜΜΕ απασχολούν λιγότερα άτομα, έτσι τα χαρακτηριστικά των 
εργαζομένων είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη επιρροή μέσω των αλληλεπιδράσεων με 
τους συναδέλφους. Οι διαχειριστικές πρακτικές είναι επίσης πιθανό να έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στις ΜΜΕ, επειδή παρατηρούνται ευκολότερα και οι ηγέτες έχουν την 
ευκαιρία να αλληλοεπιδρούν περισσότερο με χαμηλόβαθμους εργαζομένους. Τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη σε μεγάλους οργανισμούς βρίσκονται συχνά στα κεντρικά γραφεία 
της επιχείρησης, μακριά από τους εργαζόμενους που εργάζονται πλησιέστερα στους 
κινδύνους του χώρου εργασίας. Συνεπώς, είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για 
εσφαλμένες ενέργειες όσον αφορά την επικοινωνία, την ηγεσία, τις διαδικασίες ή τη 
συμπεριφορά στις ΜΜΕ. 

3.13   Εκτίμηση του κλίματος ασφάλειας 

Η αξιολόγηση του κλίματος ασφαλείας αποτελεί σημαντικό καθήκον για κάθε 
επιχείρηση, και ιδίως για τις επιχειρήσεις στις οποίες οι διαδικασίες πρέπει να 
ολοκληρωθούν με υψηλή αξιοπιστία (Hofmann, Jacobs, & Landy, 1995). Ρόμπερτς, 
1990). Τέτοιες αξιολογήσεις είναι απαραίτητες, διότι όχι μόνο μπορούν να προβλέπουν 
περιστατικά στο χώρο εργασίας (Bergman et al., 2014, Beus et al., 2010, Christian et al., 
2009, Nahrgang et al., 2011), αλλά παρέχουν επίσης διαφορετική άποψη για την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας από ό,τι τα αποτελέσματα ή τα αρχεία ασφάλειας, τα οποίο 
παρέχει έναν στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση. Οι αξιολογήσεις του κλίματος 
ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των τμημάτων ενός 
οργανισμού που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για συμβάντα, για τον καθορισμό του 
πού απαιτείται πρόσθετη κατάρτιση και για τον προσδιορισμό του πού τα διευθυντικά 
μηνύματα είτε παρερμηνεύονται είτε φαίνεται να αντιβαίνουν στις συνθήκες που 
επικρατούν, μεταξύ άλλων χρήσεων. 

 Το κλίμα ασφάλειας αξιολογείται συνήθως μέσω ερωτηματολογίων για τους 
εργαζόμενους. Αυτό γίνεται διότι, παρόλο που το κλίμα ασφάλειας είναι η κοινή 
αντίληψη της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και της υποστήριξης για ασφαλείς επιχειρήσεις 
σε έναν οργανισμό, εξακολουθεί να βασίζεται σε ατομικές αντιλήψεις των εργαζομένων. 
Συνήθως, το κλίμα ασφάλειας συγκεντρώνεται στη συνέχεια σε επίπεδο ομάδας εργασίας, 
είτε πρόκειται για μεμονωμένες ομάδες εργασίας (π.χ. πρώτη βάρδια) είτε για χώρους 
εργασίας. Οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες υπολογίζονται συνήθως μέσω του μέσου όρου 
για την ομάδα εργασίας. Ωστόσο, δεδομένα για την ασφάλεια σε ατομικό επίπεδο (ή 
ψυχολογικά) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των ατομικών 
αναγκών και ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. υπάρχουν 
πολυάριθμα μέτρα για το κλίμα της ασφάλειας στη βιβλιογραφία για την ασφάλεια (π.χ. 
Zohar, 2000, Zohar & Luria, 2005). Παράδειγμα μέτρησης εμφανίζεται στην παρακάτω 
λίστα : 

• Ο προϊστάμενος μου έχει δεσμευθεί να βελτιώσει την ασφάλεια.
• Ο προϊστάμενος μου δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
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• Τα θέματα ασφάλειας συζητούνται ανοιχτά μεταξύ του προϊσταμένου μου και
της ομάδας εργασίας μου.

• Ο προϊστάμενος μου εκπαιδεύει τους υπαλλήλους να είναι ασφαλείς.
• Οι συνάδελφοί μου έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση της ασφάλειας.
• Οι μη ασφαλείς συνθήκες διορθώνονται αμέσως στον τομέα εργασίας μου.
• Ο προϊστάμενος μου ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να συμμετάσχουν σε θέματα

ασφάλειας.
• Ο προϊστάμενος μου επαινεί την ασφαλή συμπεριφορά εργασίας.

Είναι αποδεκτό και συχνά σκόπιμο να δημιουργηθούν έρευνες που να περιλαμβάνουν 
πρόσθετα ζητήματα πέρα από το κλίμα ασφάλειας (π.χ. θέματα που αφορούν την 
ασφάλεια, όπως οι ατομικές στάσεις έναντι της ασφάλειας ή της ατομικής ανοχής 
κινδύνου, θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια, όπως η ικανοποίηση από 
ένα νέο πρόγραμμα ιατρικών παροχών) οι φορείς του οργανισμού ενδέχεται να 
αποφασίσουν ότι μια έρευνα θα πρέπει να καλύπτει αρκετά σημαντικά θέματα, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κόπωση που προκαλεί η έρευνα και να μεγιστοποιηθεί 
η ανταπόκριση. Ωστόσο, πρέπει να είναι σαφές -στους προσκεκλημένους της έρευνας αν 
όχι στους ερωτηθέντες- τι υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει κάθε ερώτηση στην έρευνα, 
διότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ποιοι μοχλοί 
είναι σημαντικοί για την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας του οργανισμού. Το θέμα 
αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό όταν στην έρευνα περιλαμβάνονται και άλλα 
θέματα σχετικά με την ασφάλεια. Η συμφόρηση του κλίματος ασφαλείας με άλλα θέματα 
που αφορούν την ασφάλεια θα μπορούσε να οδηγήσει τον οργανισμό να επενδύσει σε 
λάθος πόρους. Για παράδειγμα, οι κατάλληλες παρεμβάσεις όταν μια ομάδα εργασίας 
υποδεικνύει ένα γενικά υψηλό επίπεδο ατομικής ανοχής κινδύνου είναι πιθανό να 
διαφέρουν από τις καλύτερες παρεμβάσεις όταν μια ομάδα εργασίας υποδεικνύει χαμηλό 
επίπεδο κλίματος ασφάλειας. 

3.14   Βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας 

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να 
διεξαχθεί μια καλή εκτίμηση της κλίματος ασφαλείας. Πρώτον, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
αισθάνονται ότι η έρευνα είναι σημαντική. Η παροχή χρόνου για την ολοκλήρωση της 
έρευνας κατά τη διάρκεια της αμειβόμενης εργάσιμης ημέρας δίνει έμφαση στη σημασία 
της έρευνας και αυξάνει την πιθανότητα συμμετοχής των εργαζομένων. Δεύτερον, οι 
συμμετέχοντες-εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απαντήσεις τους δεν θα 
δημιουργήσουν προβλήματα στη θέση τους εάν έχουν κάτι αρνητικό να πουν. Οι 
εργαζόμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι ατομικές τους απαντήσεις δεν θα οδηγήσουν 
στους ίδιους και οι επόπτες τους δεν θα ενημερώνονται για τις ατομικές τους απαντήσεις. 
Οι ανώνυμες διαδικασίες ανταπόκρισης (π.χ. η αφαίρεση πληροφοριών παρακολούθησης 
σε ηλεκτρονικές έρευνες, η χρήση χαρτιού και μολυβιού, η χρήση εξωτερικών 
υπηρεσιών) βοηθούν στο τελευταίο αυτό ζήτημα. Η εξασφάλιση της ανωνυμίας ή της 
εμπιστευτικότητας των απαντήσεων γίνεται πιο δύσκολη - και πιο σημαντική - καθώς το 
οργανωσιακό μέγεθος μειώνεται. 

Επιπλέον, η έρευνα πρέπει να είναι συχνή. Η έρευνα (Bergman et al., 2014) 
καταδεικνύει ότι η ικανότητα των αξιολογήσεων του κλίματος ασφαλείας να προβλέπουν 
σοβαρά περιστατικά (π.χ. τραυματισμοί που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της 
OSHA, ζημιές σε διεργασίες ή ιδιοκτησία άνω των 10.000 δολαρίων) είναι πολύ υψηλή 
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τον πρώτο μήνα μετά την αξιολόγηση του κλίματος ασφαλείας, αλλά μέχρι το τέλος του 
τριμήνου αυτού η ικανότητα να προβλέψει σχεδόν εξαφανίζεται. Αυτό οφείλεται 
πιθανότατα στο γεγονός ότι (1) ο οργανισμός ανταποκρίνεται σε σοβαρά περιστατικά, με 
μεταβαλλόμενες συνθήκες στην περιοχή, (2) τα σοβαρά περιστατικά μεταβάλλουν την 
ατομική αντίληψη για το κλίμα ή (3) και τα δύο. Επομένως, απαιτείται συχνή αξιολόγηση 
-πιθανώς μηνιαία- για την εφαρμογή ενός ισχυρού προγράμματος αξιολόγησης της 
ασφάλειας του κλίματος. 

Επειδή η αξιολόγηση πρέπει να είναι συχνή, πρέπει επίσης να είναι σύντομη - στην 
τάξη των 5 λεπτών (ή λιγότερο) για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο αριθμός των ερωτήσεων 
εξαρτάται από τις δεξιότητες εκπαίδευσης και ανάγνωσης των εργαζομένων που 
εξετάζονται, καθώς και από τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα των ερωτήσεων. Είναι 
δύσκολο να δηλωθεί ακριβώς η μέγιστη διάρκεια της έρευνας, αλλά 15 σχετικά σύντομες 
ερωτήσεις (π.χ. Πόσο συμφωνείτε με τη δήλωση: Ο επόπτης μου πειθαρχεί τους 
ανθρώπους που δεν φορούν ΠΠE;) είναι ένας καλός στόχος. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
ενός καλού προγράμματος αξιολόγησης του κλίματος ασφάλειας θα βοηθήσουν στην 
επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού ανταπόκρισης. Αν και η αξιολόγηση του κλίματος 
ασφαλείας πρέπει να είναι συχνή, το να είναι σύντομη και να επιτρέπει σε επ’ αμοιβή 
χρόνο περαίωσης της, θα καταστήσει πιθανότερη την ολοκλήρωση της. Επιπλέον, η 
κοινοποίηση της σημασίας της αξιολόγησης θα ενθαρρύνει επίσης τους εργαζόμενους να 
την ολοκληρώσουν. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναπτυχθεί ένα κλίμα αξιολόγησης γύρω από το πρόγραμμα 
αξιολόγησης του κλίματος ασφαλείας. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό 
που κάνουν οι αξιολογήσεις είναι σημαντικό και ότι δεν σπαταλούν πολύτιμο χρόνο 
εργασίας. Ορισμένοι τρόποι για την ανάπτυξη ενός κλίματος αξιολόγησης είναι: 

• Υψηλού επιπέδου προώθηση και επικοινωνία σχετικά με την αξιολόγηση.
• Εξασφάλιση προώθησης από την πρώτη γραμμή της εποπτείας.
• Ενθάρρυνση των εργαζομένων να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση.
• Παροχή σχολίων για την αξιολόγηση (π.χ. αναφορά αποτελεσμάτων) το

συντομότερο δυνατόν.
• Επισήμανση των συνδέσεων μεταξύ των αλλαγών στον οργανισμό και στην

έρευνα.

Για παράδειγμα, όταν αγοράζεται νέος εξοπλισμός, υποδεικνύεται ότι η επένδυση σε 
εξοπλισμό ήταν κάτι που ήταν σαφώς απαραίτητο βάσει των απαντήσεων στην 
αξιολόγηση του κλίματος ασφαλείας. 

Οι περισσότερες από αυτές τις συστάσεις για τη δημιουργία μιας κουλτούρας 
αξιολόγησης επικεντρώνονται κατά κάποιον τρόπο σε ηγετικές δράσεις. Η ηγεσία του 
οργανισμού πρέπει να είναι σαφής ότι η αξιολόγηση του κλίματος ασφαλείας αποτελεί 
σημαντικό μέρος της δέσμης εργαλείων για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργικής 
οργάνωσης. Αυτό γίνεται με την παροχή υποστήριξης στην αξιολόγηση (π.χ. πόροι, 
χρόνος, επικοινωνία), με την παρακολούθηση των ενδείξεων, και με την παροχή 
ανοικτών και διαφανών αποτελεσμάτων. 

3.15   Επίπεδα ανάλυσης 

Ένα θέμα που συχνά παραβλέπεται τόσο στη βιβλιογραφία για την έρευνα του 
κλίματος ασφάλειας όσο και στην πράξη είναι το γεγονός ότι το κλίμα ασφάλειας είναι 
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εμπνευσμένο ως ένα φαινόμενο σε επίπεδο ομάδας (Guldenmund, 2000). Zohar, 2003α). 
Έτσι, για να είναι πιστή στη θεωρητική αντίληψη του κλίματος, οι προσωπικές απόψεις 
των εργαζομένων πρέπει να μετρούνται και στη συνέχεια να αθροίζονται (συνδυάζονται) 
για να δημιουργηθεί μια δομή "υψηλότερου επιπέδου". Συνήθως, η εστιακή μονάδα 
ανάλυσης η ομάδα εργαζομένων που υποβάλλουν αναφορά στον ίδιο επόπτη. Ως 
αποτέλεσμα, στο πλαίσιο ενός οργανισμού, μπορούν να υπάρχουν πολλαπλά "υπο-
κλίματα" ως συνάρτηση της μεταβλητότητας του τρόπου με τον οποίο οι εποπτικές αρχές 
επιβάλλουν επίσημες πολιτικές και διαδικασίες οργάνωσης, καθώς και να εφαρμόζουν 
άτυπες πρακτικές. Σε σύγκριση με μια μεγάλη οργάνωση, υπάρχουν σημαντικά λιγότερες 
ομάδες εργασίας σε μια MME. Στην πραγματικότητα, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που αποτελούνται από λιγότερους από 10 υπαλλήλους, ολόκληρη η οργάνωση θα 
μπορούσε να είναι μια ενιαία ομάδα εργασίας. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να υπάρχουν 
λιγότερα υπό- κλίματα κλίματα σε μια MME. 

Πρακτικά, η συγκέντρωση των απαντήσεων μεμονωμένων εργαζομένων σε επίπεδο 
ομάδας εργασίας απαιτεί κάποιου είδους αναγνωριστικές πληροφορίες σε επίπεδο 
μονάδας για κάθε ερωτώμενο. Σε μια ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ανήσυχοι όσον αφορά την παροχή οποιουδήποτε είδους πληροφοριών ταυτοποίησης, 
καθώς ακόμη και μία απάντηση σε ένα δημογραφικό στοιχείο (π.χ. φύλο) θα μπορούσε να 
αποκαλύψει την ταυτότητά τους. Παρομοίως, οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ είναι πιθανό να 
διστάσουν να ανταποκριθούν σε μια προσδιορισμένη έρευνα στην οποία κάθε πιθανός 
ερωτώμενος λαμβάνει τον δικό του μοναδικό σύνδεσμο. 

3.16   Παρεμβάσεις Ασφάλειας Στο Χώρο Εργασίας 

Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
εστιάζονται τόσο στους ατομικούς όσο και στους θεσμικούς παράγοντες. Η μετα-
ανάλυση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ο Christian (2009) συνέκρινε τα 
αποτελέσματα των διαφόρων μεταβλητών και των δεικτών κατάστασης σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της ασφάλειας. Διαπίστωσαν ότι όσοι είναι εξαιρετικά ευσυνείδητοι, δεν 
είναι επιρρεπείς σε κινδύνους και είναι συναισθηματικά σταθεροί και πιστεύουν ότι έχουν 
τον έλεγχο των αποτελεσμάτων στο χώρο εργασίας (π.χ. εσωτερικός τόπος ελέγχου) είναι 
λιγότερο πιθανό να εμπλέκονται σε μη ασφαλή περιστατικά. Παρομοίως, οι 
προβληματισμοί για την κατάσταση (π.χ. κλίμα ασφαλείας, ηγεσία) συνδέονταν επίσης με 
τα αποτελέσματα της ασφάλειας. Επιπλέον, τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι οι 
παράγοντες της κατάστασης είναι ισχυρότεροι δείκτες πρόβλεψης των αποτελεσμάτων σε 
σύγκριση με μεμονωμένους παράγοντες όπως η προσωπικότητα, η οποία θεωρείται ότι 
είναι ένας πιο άμεσος συντελεστής πρόβλεψης. Κατά συνέπεια, οι παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των παραγόντων της κατάστασης μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματικές για τη μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων, σε σύγκριση με τις 
παρεμβάσεις που βασίζονται σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά (π.χ. επιλογή που βασίζεται 
σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας). Ωστόσο, η ευκολία και το σχετικά χαμηλό κόστος 
των παρεμβάσεων με βάση την επιλογή υποδηλώνουν ότι η χρησιμότητα και η απόδοση 
των επενδύσεων των παρεμβάσεων αυτών είναι πιθανό να είναι υψηλή. Επομένως, 
συνιστούμε να επιδιώξουμε και τα δύο. 

Οι παρεμβάσεις για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν την προώθηση 
και την κατάρτιση της ασφάλειας, καθώς και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 
κινήτρων για την ασφάλεια. Οι παρεμβάσεις για την προώθηση της ασφάλειας 
περιλαμβάνουν τη χρήση πειστικών μηνυμάτων (π.χ. αφίσες, κούπες καφέ) για να 
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υπενθυμίσουν στους εργαζόμενους τη σημασία της ασφάλειας (Jex, 2013, Rosιn & 
Jansson, 2000). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των πρακτικών προώθησης της 
ασφάλειας είναι αμφισβητήσιμη όταν εξετάζεται η κοινωνική - ψυχολογική έρευνα 
σχετικά με τη σημασία της ειδικότητας σε πειστικά μηνύματα (Jex et al., 2013, Petty & 
Cacioppo, 2012). Με άλλα λόγια, τα μηνύματα που καλούν τους ανθρώπους να 
εργαστούν με ασφάλεια δεν είναι πιθανώς τόσο αποτελεσματικά όσο τα μηνύματα που 
καλούν τους ανθρώπους να φορούν τα μέσα ατομικής προστασίας τους. Ένα άλλο είδος 
παρέμβασης αφορά τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της ασφάλειας και, με τη 
σειρά του, τη γνώση των εργαζομένων για την ασφάλεια. O Christian (2009) διαπίστωσε 
ότι οι γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια αποτελούσαν ισχυρή πρόβλεψη για τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες και τις προσδοκίες ασφαλείας (ρ = .60) και τη συμμετοχή 
στην ασφάλεια (δηλ. υπεράνω και πέραν της βασικής συμμόρφωσης με την εργασία 
προληπτικής βελτίωσης της ασφάλειας και παροχής βοήθειας σε άλλους) (ρ = .61). Κατά 
συνέπεια, η βελτίωση των πρακτικών κατάρτισης με βάση τη μεγαλύτερη γνώση για την 
ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει μια καλή οδό προς μια συμπεριφορά υπέρ της ασφάλειας. 
Μία παρόμοια παρέμβαση περιλαμβάνει τη βελτίωση των κινήτρων των εργαζομένων να 
συμπεριφέρονται με ασφάλεια. Η γνώση είναι μία πτυχή της συμπεριφοράς της 
ασφάλειας. ωστόσο, τελικά οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν κίνητρα για να 
συμπεριφέρονται με ασφάλεια. Οι ερευνητές εφάρμοσαν επιτυχώς τεχνικές παρατήρησης 
συμπεριφοράς, ανατροφοδότησης και καθορισμού στόχων για να παρακινήσουν την 
ασφαλή συμπεριφορά (Komaki, Heinzmann & Lawson, 1980). Krause, Seymour & Sloat, 
1999). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεπή σχέση μεταξύ του κλίματος ασφαλείας και της 
συμπεριφοράς, καθώς και των αποτελεσμάτων, ο DeJoy (2005) σημείωσε ότι οι 
παρεμβάσεις για το κλίμα της ασφάλειας μπορεί να είναι μια πολύ αποτελεσματική οδός 
για τη μείωση των ατυχημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν μόνο λίγες εμπειρικές αξιολογήσεις 
των παρεμβάσεων που στοχεύουν ειδικά στο κλίμα ασφάλειας. Οι περισσότερες 
παρεμβάσεις αποτελούνται από ανατροφοδότηση προς την ηγεσία με βάση τις 
αλληλεπιδράσεις τους με υφισταμένους (Zohar, 2002). Zohar & Luria, 2003). Για 
παράδειγμα, ο Zohar (2002) ολοκλήρωσε κάποιες συνεντεύξεις με υπαλλήλους σχετικά 
με επεισόδια που αφορούσαν την ασφάλεια μεταξύ των εποπτών τους. Στη συνέχεια, οι 
διευθυντές λάμβαναν εβδομαδιαία ανατροφοδότηση βάσει αυτών των συνεντεύξεων. Η 
παρέμβαση οδήγησε σε σημαντική μείωση των ποσοστών τραυματισμών και βελτίωση 
του κλίματος ασφαλείας, ενώ η ομάδα ελέγχου παρέμεινε αμετάβλητη. Οι Zohar και 
Luria (2003) εξέτασαν επίσης την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 
ανατροφοδότησης που βασίζεται σε ανταλλαγές προσανατολισμένες στην ασφάλεια. 
Ωστόσο, ο Zohar και ο Luria (2003) ανέπτυξαν το Zohar του (2002) συμπεριλαμβάνοντας 
ανώτερα στελέχη και χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο αντί για συνεντεύξεις για τη 
συλλογή πληροφοριών. Τα αποτελέσματα σε τρεις μεγάλες εταιρείες έδειξαν ότι η 
παρέμβαση ανατροφοδότησης ήταν αποτελεσματική για τη βελτίωση της συμπεριφοράς 
ασφάλειας και του κλίματος ασφάλειας. Δεδομένης της σημασίας της αλληλεπίδρασης 
ηγεσίας με τους υποδεέστερους παράγοντες του κλίματος ασφαλείας, μια παρόμοια 
παρέμβαση είναι πιθανό να είναι αποτελεσματική σε μια ΜΜΕ. 

Το 2003, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
δημοσίευσε τεχνική έκθεση με τίτλο "Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία στις ΜΜΕ: Παραδείγματα αποτελεσματικής βοήθειας", όπου προσδιόρισαν 18 
δράσεις που έχουν αναλάβει οι ΜΜΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία. Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν ήταν η προσπάθεια 
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ενσωμάτωσης του κλίματος ασφάλεια στην ιεραρχία στη Lucca, μια περιφέρεια της 
Ιταλίας. Σε καθεμία από τις περίπου 80 εταιρείες, δημιουργήθηκε μια νέα θέση 
υπεύθυνου κατάρτισης/ενημέρωσης για την ασφάλεια. Το άτομο αυτό έγινε το άτομο 
αναφοράς στους εργαζομένους για όλα τα θέματα ασφάλειας και ήταν υπεύθυνο για τον 
εντοπισμό των κινδύνων, την κατάρτιση των εργαζομένων, τη διευκόλυνση των 
συνεργασιών για την επίλυση τυχόν ζητημάτων ασφάλειας και την ενθάρρυνση του 
διαλόγου εντός της εταιρείας για την ασφάλεια. Εκατόν δεκαπέντε (115) αξιωματικοί 
εκπαιδεύτηκαν και 3000 σετ εκπαιδευτικού υλικού διανεμήθηκαν στις επιχειρήσεις. Μια 
άλλη πρωτοβουλία που αναφέρεται στην παρούσα έκθεση, η οποία έλαβε χώρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αφορούσε τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους και την 
πρόληψη μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Μπορούν να εξαχθούν διάφορα 
συμπεράσματα σχετικά με τις παρεμβάσεις ασφάλειας στις ΜΜΕ. Γενικά, προηγούμενες 
έρευνες δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις που αφορούν την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, 
την παρακολούθηση συμπεριφοράς, τον καθορισμό στόχων και την παροχή πληροφοριών 
σε εποπτικές αρχές και χαμηλόβαθμους υπαλλήλους είναι αποτελεσματικά μέσα για τη 
βελτίωση της συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας και τη μείωση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων. Κατά κάποιον τρόπο, τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των MME 
ενδέχεται να διευκολύνουν την υλοποίηση και τον εντοπισμό των παρεμβάσεων 
ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι MME απασχολούν λιγότερα άτομα σε σύγκριση 
με μεγαλύτερες οργανώσεις, οι διευθυντές μπορούν πιο εύκολα να παρατηρούν την 
εργασία όλων των υπαλλήλων τους. Επιπλέον, οι επόπτες και οι υφιστάμενοι πιθανόν να 
έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία να αλληλοεπιδρούν, παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες 
για ανατροφοδότηση και από τις δύο πλευρές. Τέλος, λιγότερα άτομα χρειάζεται να 
εκπαιδευθούν και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στον 
τομέα της ασφάλειας είναι πιθανό να είναι ευκολότερη, επειδή τα αρνητικά συμβάντα 
είναι πιο πιθανό να είναι γνωστά και να παρακολουθούνται. Από την άλλη πλευρά, είναι 
επίσης πιθανό να έχουν μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα ασφαλείας, τους 
εργαζόμενους και την οργάνωση συνολικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Εκτίμηση και πρόληψη του 
επαγγελματικού κινδύνου 

4.1   Επαγγελματικός Κίνδυνος 

Στην καθομιλουμένη, η έννοια του κινδύνου (danger) εκφράζει την «πιθανή 
δυσάρεστη έκβαση» ενός συμβάντος. Όταν όμως αναφερόμαστε στον επαγγελματικό 
κίνδυνο (occupational hazard) 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 τωνεργαζομένων 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 
από ́ 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 
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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 ανάλυσης, συντελεί στη 
συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, προσαρμοσμένο στις 
ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων του 
στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασμένα, συντελούν στη συγκρότηση 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τον εργαζόμενο και τον οποιονδήποτε 
εμπλεκόμενο στο περιβάλλον αυτό. 

        Η ύπαρξη του επαγγελματικού κινδύνου προσδιορίζεται από τις εξής 
παραμέτρους: 

 Το εκάστοτε περιεχόμενο – αντικείμενο της εργασίας
 Τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν
 Τα εφαρμοζόμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της

Εργασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής
νομοθεσίας.

4.1.1 Ταξινόμηση των επαγγελματικών κινδύνων 

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που προέρχονται από την 
επαγγελματική ενασχόληση και δραστηριότητα αν και συνήθως δρουν 
σε συνδυασμό, για πρακτικούς λόγους, μπορούν να ταξινομηθούν ως 
ακολούθως: 

• Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος – Οι κίνδυνοι αυτού του
είδους περικλείουν την πιθανότητα να προσβληθεί η σωματική ακεραιότητα
και να προκληθεί τραυματισμός στους εργαζομένους. Οι κίνδυνοι αυτοί
οφείλονται σε:

1) Κτιριακές δομές (πχ. παράλειψη των πολεοδομικών και
υγειονομικών κανονισμών)

2) Ελλείψεις στην ασφάλεια των μηχανών και στον εξοπλισμό
3) Μη τήρηση κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
4) Χημικοί παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες και υλικά
5) Πυρκαγιές και εκρήξεις (πχ. παράληψη του κανονισμού

πυροπροστασίας.)

• Κίνδυνοι για την υγεία (Πρόκληση ασθενειών) – Οι κίνδυνοι αυτοί
περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί οποιαδήποτε ασθένεια στους
εργαζομένους, ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε παραγωγικές διαδικασίες
που επιτρέπουν την έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι κίνδυνοι αυτοί
οφείλονται σε:

1) Φυσικούς παράγοντες (πχ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης
θορύβου)

2) Χημικούς παράγοντες (πχ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης
τοξικών ουσιών)

3) Βιολογικούς παράγοντες (πχ. έκθεση σε παθογόνους οργανισμούς
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• Οργανωτικοί κίνδυνοι – Οι οργανωτικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από
τις εξής αιτίες:

1) Οργάνωση εργασίας (κακή οργάνωση του χρόνου εργασίας, κακή
χωροταξική διάταξη)

2) Ψυχολογικοί παράγοντες (μονοτονία, κακές σχέσεις εργαζομένων και
προϊσταμένων)

3) Εργονομικοί παράγοντες (χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού εργασίας,
προβληματική διάταξη της παραγωγικής διαδικασίας)

4) Αντίξοες συνθήκες εργασίας (εργασίες σε αντίξοες κλιματολογικές
συνθήκες, ακατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας)

4.2   Βασικές ενέργειες εκτίμησης Επαγγελματικού Κίνδυνου 

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου είναι μια συλλογική διαδικασία που απαιτεί 
ακολουθία βασικών ενεργειών (φάσεων), για να είναι πλήρης και αποτελεσματική. 

Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν: 

• Τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία.

• Την εξακρίβωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, που προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες

• Την εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεων του στην υγεία
και την ασφάλεια.

• Την εφαρμογή 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 από την εκάστοτε νομοθεσία για την 
εργασιακή υγεία και ασφάλεια. 

4.2.1 Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (Πρώτη φάση) 

Στην φάση αυτή, σαρώνουμε όλους τους χώρους της παραγωγής προσπαθώντας να 
εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε όλες τις πηγές κινδύνου οι οποίες μπορούν να 
προξενήσουν οποιονδήποτε τραυματισμό (ελαφρό ή σοβαρό). Σε αυτήν την επιμελημένη 
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και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας σημαντική βοήθεια μπορούν να 
προσφέρουν οι εργαζόμενοι (ο κάθε εργαζόμενος για την θέση εργασίας του). Ακόμα 
μεγάλη σημασία έχει η κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης. Αυτό 
σημαίνει ότι ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να παρακολουθήσει ενδελεχώς όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τις μηχανές που χρησιμοποιούνται ώστε να 
κατανοήσει πλήρως την λειτουργία τους. 

Η καταγραφή για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου αφορά: 

• Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και την περιγραφή της
συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων.

• Τον προορισμό χρήσης των χώρων εργασίας (εργαστήρια, γραφεία, αποθήκες).
• Τα  κτιριακά  χαρακτηριστικά  του  εργασιακού  χώρου  (αντισεισμική

προστασία, επιφάνεια, χωρητικότητα, ανοίγματα).
• Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στα υπό εξέταση τμήματα της

παραγωγικής διαδικασίας (αριθμός εργαζομένων, φύλο, βάρδιες εργασίας,
εργασιακή ηλικία).

• 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.

4.2.2 Εξακρίβωση των κινδύνων (Δεύτερη φάση) 

Στη δεύτερη φάση διαπιστώνουμε αν οι υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή αν 
πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες. Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι. 

Ως εκ τούτου εξετάζουμε και καταγράφουμε: 

• Τον τρόπο λειτουργίας (χειροκίνητη, αυτοματοποιημένη, μηχανική, μικτή),
καθώς και τη μορφή της παραγωγικής δραστηριότητας.

• Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασιακό
περιβάλλον (χρόνος παραμονής στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη ύπαρξη
άλλων δραστηριοτήτων).

• Τη  λήψη  ή  μη  μέτρων  προστασίας  και  πρόληψης  για  την  υγεία  και
ασφάλεια  των εργαζομένων.

• 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).

4.2.3 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).
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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.

Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται γραπτώς. Στην περίπτωση που γίνεται 
εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και υπάρχει καθορισμός νέων διαδικασιών πρέπει να 
γίνεται προσθήκη – επέκταση της γραπτής μελέτης επικινδυνότητας. 

4.2.4 Εφαρμογή διαδικασιών πρόληψης (Τέταρτη Φάση) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες φάσεις, πρέπει ο τεχνικός ασφάλειας να 
προτείνει διαδικασίες οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη πρόληψη του κινδύνου. 

4.3   Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

4.3.1 Ποιοτική ανάλυση 

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας στην οποία εκτίθεται ένας εργαζόμενος είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθεί ποιοτικά και ποσοτικά. Η ποιοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας 
βασίζεται στην αξιολόγηση της πιθανότητας να συμβεί ένα ατύχημα και να προκληθεί 
ζημία στην υγεία των εργαζόμενων και στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών 
ενός ατυχήματος που θα προκληθεί από τον κίνδυνο που εξετάζεται σε κάθε θέση 
εργασίας. Για αυτούς τους παράγοντες δίνουμε δυο πίνακες η διαβάθμιση των οποίων θα 
μπορούσε να είναι διαφορετική χωρίς να αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα που είναι η 
συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων. Τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα αλλά ενδεικτικά 
και οι πίνακας φανερώνουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ο παρακάτω πίνακας μας 
βοηθάει μέσω της χρωματικής κλίμακας που χρησιμοποιείται, να καταλήξουμε στο πόσο 
πιθανόν είναι να προκληθεί κάποια βλάβη και έπειτα τι συνέπειες θα επιφέρει στο εργατικό 
δυναμικό.

Πίνακας 4.1 - Προσδιορισμός της σοβαρότητας των συνεπειών του συμβάντος 
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4.3.2 Ποσοτική εκτίμηση  επικινδυνότητας – Αναλογική Τεχνική 

Η ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας αποτελεί μια πιο συγκροτημένη 
επιστημονική – τεχνική διαδικασία, όπου η επικινδυνότητα καθίσταται ένα μετρήσιμο 
μέγεθος και εκφράζεται και ερμηνεύεται τόσο ποσοτικά όσο και «φυσικά» με μαθηματικό 
τύπο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τους διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτή. 

R: η Επικινδυνότητα (Risk) 
P: ο Δείκτης Πιθανότητας (Probability Index) 
S: ο Δείκτης Σοβαρότητας Αποτελέσματος (Severity of Harm Index or Importance 
Index of Effect) 
F: Δείκτης Συχνότητας (Frequency Index) 

Πίνακας 4.2 - Πίνακας Επικινδυνότητας Πίνακας 4.3- Χρωματική 

διαβάθμιση επικινδυνότητας 

Πίνακας 4.4 - Προσδιορισμός της πιθανότητας εκδήλωσης κινδύνου – 

εμφάνισης ατυχήματος
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Η επικινδυνότητα R αποτελεί το γινόμενο της πιθανότητας P να συμβεί ένα 
ανεπιθύμητο γεγονός (Πηγή κινδύνου), του δείκτη σοβαρότητας αποτελέσματος S 
(Εξαιτίας του ανεπιθύμητου γεγονότος) και της συχνότητας της εμφάνισης F του 
ανεπιθύμητου γεγονότος (βλάβη). 

Σημειώνεται ότι ο κάθε παράγοντας της παραπάνω σχέσης λαμβάνει τιμές από 1 έως 
10 σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες. Συνεπώς η επικινδυνότητα εκφράζεται σε μια 
κλίμακα από 1 έως 1000. Αφού υπολογιστεί η τιμή της επικινδυνότητας, ακολουθεί η 
λήψη μέτρων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τη διαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας στον 
Πίνακα 4.5, η τιμή P=1 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 10%, η P=2 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
20% κ.ο.κ. Επιπλέον, τονίζεται ότι μπορούν να υπάρξουν και ενδιάμεσες τιμές σε σχέση 
μ’ αυτές της κλίμακας, π.χ. η τιμή P=4.3 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 43%. 

Ο δείκτης πιθανότητας ατυχήματος P ,υπολογίζεται για την κάθε αιτία πρόκλησης 
ατυχήματος βάσει των ποσοτικών στοιχείων της στήλης και ισούται με: P= Πλήθος 
ατυχημάτων ανά κατηγορία/Συνολικός αριθμός ατυχημάτων 

Ο δείκτης σοβαρότητας αποτελέσματος S , εκτιμάται υποκειμενικά καταρχήν, 
λαμβάνοντας την χείριστη περίπτωση, βάσει των συνεπειών που μπορεί να έχει η κάθε 
αιτία πρόκλησης ατυχήματος κάνοντας χρήση της κλίμακας διαβάθμισης του Πίνακα 4.6. 
Ο δείκτης συχνότητας F κάθε ατυχήματος δείχνει το πλήθος των ατυχημάτων που 
συνέβησαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

Πίνακας 4.5 - Διαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας σε σχέση με το 

ανεπιθύμητο γεγονός 
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Πίνακας 4.6 - Διαβάθμιση  του  δείκτη  σοβαρότητας  αποτελέσματος  (S)  σε 

σχέση  με  το ανεπιθύμητο γεγονός
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Πίνακας 4.7 - Διαβάθμιση του δείκτη συχνότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο 

γεγονός 

Πίνακας 4.8 - Διαβάθμιση της τιμής της επικινδυνότητας σε σχέση με το βαθμό αμεσότητας 

λήψης μέτρων 
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4.4 Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 

4.4.1 Κτιριολογικές Απαιτήσεις 

Η υγιεινή και ασφάλεια σε ένα εργασιακό περιβάλλον εξαρτάται αναμφισβήτητα από τη 
σωστή κατασκευή και τις κτιριολογικές διαρρυθμίσεις για εύρυθμη λειτουργία των 
εργασιακών χώρων. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία είναι σεισμογενής χώρα, πρέπει να 
τηρούνται επιπλέον και οι κανονισμοί αντισεισμικού σχεδιασμού. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατασκευή των κτιρίων 
(δημοσίων και ιδιωτικών ) που χρησιμοποιούνται σαν χώροι εργασίας. Σήμερα πάρα πολλά 
κτίρια κατασκευάζονται με βάση μελέτες που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον , τον 
φωτισμό στην αρχιτεκτονική των χώρων κλπ. Παρά την πρόοδο αυτή, πολλές επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να στεγάζονται σε παλιά κτίρια τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά 
προβλήματα. 

Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και 
ευστάθεια ανάλογη, με το είδος της χρήσης τους και να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και όλων των Δομικών Κανονισμών. 

4.4.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κανονισμού 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ». Η εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η 
επίβλεψη της λειτουργίας τους και η συντήρηση τους γίνεται μόνον από πρόσωπα τα οποία 
έχουν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί «εκτελέσεως, 
επίβλεψης και συντηρήσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ». Σε περίπτωση που δεν γίνει 
η απαραίτητη τήρηση των κανόνων ασφαλείας , υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς , 
ηλεκτροπληξίας εργαζομένων ή τρίτων και έκρηξης εξ αιτίας ηλεκτρικού ρεύματος . 

Η σοβαρότητα των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν εξαιτίας της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ποικίλων μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, 
είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης , από αρμόδια πρόσωπα 
και η άμεση αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων. Σε περίπτωση που μια ηλεκτρική 
εγκατάσταση είναι επικίνδυνη απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ( π.χ. όταν υπάρχουν 
σπασμένες πρίζες, φθαρμένα ή πρόχειρα κατασκευασμένα καλώδια). Ακόμη, κάθε 
εγκατάσταση πρέπει να είναι σωστά γειωμένη .Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρος πρέπει να γίνεται λήψη επιπλέον μέτρων ,ώστε να μην 
επηρεάζεται η ηλεκτρική εγκατάσταση από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες. Όσον αφορά την ύπαρξη ειδικών χώρων (π.χ. υποσταθμοί ) , στους 
οποίους υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι για να συμβούν ατυχήματα, είναι απαραίτητη η 
απομόνωση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους μόνο από 
άτομα που έχουν ειδική άδεια και τις απαραίτητες γνώσεις. Τέλος, στους χώρους εργασίας 
γίνεται η τοποθέτηση ειδικών σημάτων ή/και πινακίδων ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η 
ενημέρωση, η απαγόρευση και η προειδοποίηση για κάποιες επικίνδυνες ενέργειες και 
εργασίες, στην ηλεκτρική εγκατάσταση, από τις οποίες μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. 

Οι κύριες νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
περιλαμβάνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρονικές 
εγκαταστάσεις» 

4.4.3 Πυροπροστασία 
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Ανάλογα με τις διαστάσεις και τη χρήση των κτιρίων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα 
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών καθώς και το μέγιστο 
αριθμό των ατόμων που μπορούν να υπάρχουν εκεί, οι εργασιακοί χώροι πρέπει να 
εφοδιάζονται με κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς και, εφόσον 
χρειάζεται, με ανιχνευτές και συστήματα συναγερμού. Ο χειροκίνητος εξοπλισμός 
πυρόσβεσης πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος. 

Υπάρχουν πέντε τύποι φορητών μέσων πυρόσβεσης, ανάλογα με τον τύπο της πυρκαγιάς 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στην ετικέτα κάθε πυροσβεστήρα αναγράφεται ο κωδικός του 
ανάλογα με την κατηγορία της πυρκαγιάς για την οποία είναι κατάλληλος. Όλοι οι 
πυροσβεστήρες πρέπει να ελεγχονται ετησίως και να συντηρούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ΥΑ αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β΄/1-9-2005). 

Οι πέντε κατηγορίες των πυροσβεστήρων: 

• Πυροσβεστήρες νερού
• Πυροσβεστήρες αφρού
• Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα
• Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
• Πυροσβεστήρες εξατμιζόμενου νερού

4.4.4 Χώροι πρώτων βοηθειών 

Στους χώρους εργασίας που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 100 πρέπει 
να προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. Χώρος πρώτων βοηθειών 
πρέπει επίσης να υπάρχει και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της 
δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των ατυχημάτων το απαιτούν. 
Οι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να εξοπλίζονται με τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, 
να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλμένα και ειδικά εκπαιδευμένα για την 
παροχή πρώτων βοηθειών άτομα και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και 
φορείων. 

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών (Όπως ορίζονται στην Υ.Α. οικ. 
32205/Δ10,96/2013): 

• Ακετυλοσαλικιλικό οξύ
• ΠαρακεταµόληΑντιισταµινικά δισκία
• Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4mg)
• Αντιόξινα δισκία
• Σπασµολυτικά δισκία
• Αντιδιαρροϊκό καολίνης/πηκτίνης
• Αντισηπτικό κολλύριο
• Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων
• Αντιισταµινική αλοιφή
• Επίδεσµος
• Βαµβάκι
• Απορροφητική γάζα αποστειρωµένη
• Λευκοπλάστης
• Τριγωνικός επίδεσµος
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• Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
• Αιµοστατικός επίδεσµος
• ∆ιάλυµα αµµωνίας
• Οξυζενέ
• Οινόπνευµα καθαρό
• Βάµµα ιωδίου
• Χάπια άνθρακα

Οι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθμό των 
εργαζομένων. Η συμπλήρωση τους και µε άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό 
εργασίας. Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται, επίσης, σε όλους τους χώρους 
όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη 
σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. Πίνακας µε οδηγίες για την παροχή 
πρώτων βοηθειών συνοδευόμενες κατά το δυνατόν και µε αντίστοιχα σχήματα και εικόνες 
πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας. 

4.4.5 Δάπεδα: 

Τα δάπεδα πρέπει να είναι στέρεα κατασκευασμένα. Να έχουν την δυνατότητα εύκολου 
καθαρισμού, δεν πρέπει να έχουν κλίση, ανισόπεδα επίπεδα, ούτε ολισθηρότητα και να μη 
δημιουργείται σκόνη λόγω φθοράς. Μετά από καθαρισμούς και άλλες εργασίες με τη χρήση 
νερού, τα δάπεδα θα πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε δάπεδο να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια και αντικείμενα ή 
ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ολίσθηση, πρόσκρουση ή πτώση ανθρώπων. 

Οι διατάξεις του Ν. 3850/2010 και του Π.Δ. 16/1996 ορίζουν τις βασικές απαιτήσεις 
σχετικά με την ασφάλεια των δομικών έργων. 
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4.4.6 Τοίχοι, οροφές και στέγες 

Η επιφάνεια των τοίχων και των διαχωριστικών στοιχείων των χώρων εργασίας πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να καθαρίζεται και να συντηρείται με ευχέρεια και ασφάλεια. Τα διαφανή ή 
διαφώτιστα τοιχώματα και κυρίως τα εντελώς ευάλωτα τοιχώματα, εφ’ όσον βρίσκονται μέσα 
στους χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να 
επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται 
από τις εν λόγω θέσεις εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μην έρχονται σε επαφή με αυτά αλλά ούτε να τραυματίζονται από τυχόν θραύσματά τους. Οι 
τοίχοι πρέπει να είναι λείοι και αδιαπότιστοι μέχρι ύψους τουλάχιστον 1.50 μέτρου από το 
δάπεδο, όπου το απαιτούν οι λόγοι υγιεινής. Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει να 
είναι πυράντοχα σε χώρους με άμεσο κίνδυνο φωτιάς λόγω δημιουργίας σπινθήρων ή χρήση 
φλόγας. Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να διευκολύνουν τον καθαρισμό τους και να 
συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια. Οι στέγες και οι οροφές πρέπει να εξασφαλίζουν 
στεγανότητα και επαρκή αντοχή σε στατικά και δυναμικά φορτία όπως χιόνι, ανεμοπίεση κλπ. Η 
ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης των ορόφων επιτρέπεται μόνο όταν τα στοιχεία αυτά 
είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία. Η πρόσβαση σε στέγες κατασκευασμένες από 
υλικά ανεπαρκούς αντοχής καθώς και σε στέγες που δεν είναι σχεδιασμένες και 
κατασκευασμένες για να είναι βατές επιτρέπεται μόνο εάν υφίστανται εγκαταστάσεις ή 
παρέχεται εξοπλισμός που προστατεύει τους εργαζόμενους από κίνδυνο πτώσης. Πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κάτωθεν υαλόφρακτων τμημάτων σε 
ορθές οι στέγες από τυχόν θραύση τους. Εφόσον υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα από την 
ηλιακή θερμότητα ή το ψύχος, οι στέγες πρέπει να θερμομονώνονται. Τα υαλόφρακτα τμήματα 
των στεγών πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν τους εργαζόμενους 
από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

4.4.7 Παράθυρα και φεγγίτες 

Τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα άλλα συστήματα φυσικού φωτισμού ή αερισμού πρέπει να 
ανοίγονται, να ρυθμίζονται και να στερεώνεται από τους εργαζόμενους με ασφάλεια και 
ευκολία. Δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους, να παρεμποδίζουν την 
ελευθερία κίνησης τους ή να περιορίζουν το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας. 
Επιτρέπονται τα παράθυρα που δεν ανοίγουν μόνον εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. 
Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να είναι σχεδιασμένα σε σχέση με τον εξοπλισμό ή 
εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα έτσι ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για τους 
εργαζόμενους που εκτελούν την εργασία αυτή αλλά και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται 
στα κτίρια και γύρω από αυτά. 

4.4.8 Θύρες και πύλες 

Οι θύρες και πύλες πρέπει: 

• Να είναι επαρκείς σε αριθμό.
• Να είναι από κατάλληλα υλικά κατασκευασμένες.
• Να έχουν κατάλληλες διαστάσεις.
• Να ανοίγουν και να κλείνουν µε ασφάλεια
• 'Όταν ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς.
• 'Όταν ανοίγουν προς τα πάνω να είναι εφοδιασμένες µε σύστημα ασφαλείας.
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• Όταν είναι διαφανείς:
- να φέρουν επισήμανση
- να είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας ή
- να προστατεύονται από τις κρούσεις.

• Όταν  είναι  µμηχανοκίνητες  να  λειτουργούν  χωρίς  κίνδυνο  ατυχημάτων  για  τους
εργαζόμενους.

• Όταν είναι συρόμενες να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας.
• Όταν βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και να επισημαίνονται κατάλληλα.

Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να 
υπάρχουν, όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που 
πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες. 

4.4.9 Διάδρομοι κυκλοφορίας 

Ως διάδρομοι κυκλοφορίας ορίζονται τα τμήματα κάθε χώρου εργασίας που 
χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία των παρευρισκόμενων μέσα σε αυτόν ατόμων, όπως και 
για την κυκλοφορία οχημάτων και άλλων μέσων μεταφοράς. Συγκεκριμένα, οι διάδρομοι 
κυκλοφορίας, τα κλιμακοστάσια, οι μόνιμες σκάλες, οι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης, 
πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες, διαρρυθμισμένες και να διατηρούνται έτσι 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πεζούς και τα οχήματα εύκολα με πλήρη 
ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους. 

Από τη χρήση των διαδρόμων κυκλοφορίας δεν μπορεί να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται κοντά σε αυτούς. Ο υπολογισμός των διαστάσεων των διαδρόμων κυκλοφορίας 
προσώπων ή και εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον αναμενόμενο αριθμό 
χρηστών και το είδος της επιχείρησης. Εφόσον χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα σε αυτούς 
διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπεται επαρκής χώρος ασφάλειας για τους πεζούς. Οι 
οδοί κυκλοφορίας για οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από θύρες, πύλες, 
διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια. Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισμός των χώρων 
το  απαιτούν,  για  την  εξασφάλιση  της  προστασίας  των  εργαζομένων,  πρέπει  να 
τοποθετείται σε εμφανές σημείο, το σχεδιάγραμμα των διαδρόμων κυκλοφορίας. 

4.4.10 Ζώνες Κινδύνου 

Θέσεις εργασίας, διάδρομοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιμένα επίπεδα και κάθε 
άλλο δάπεδο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 
μεγαλύτερο των 0.75 μέτρων, πρέπει να έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι 
πτώσης προπέτασμα. 

Προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται επίσης και στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε ανοίγματα 
δαπέδων και οριζόντιων γενικά επιφανειών ( τάφροι, καταπακτές, κανάλια κλπ.) όταν δεν 
διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση εργαζομένων μέσα σε αυτά. 
Σε δοχεία ή δεξαμενές με θερμά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε 
δοχεία, κάδους ή δεξαμενές με μηχανισμό ανάμιξης ή ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται 
στο δάπεδο ή σε ύψος μικρότερο από 1.00 μέτρο από το δάπεδο και δεν διαθέτουν κάλυμμα ή 
άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση εργαζομένων σε αυτά. Σε ανοίγματα τοίχων και 
κατακόρυφων γενικά επιφανειών. Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει περίπτωση να σημειωθεί πτώση αντικειμένων πρέπει να 
λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού των 
εργαζομένων. Εφόσον οι χώροι εργασίας περιέχουν επικίνδυνες ζώνες που οφείλονται στη φύση 
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της εργασίας και παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης των εργαζομένων ή κίνδυνο από την πτώση 
αντικειμένων, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, όσο το δυνατόν γίνεται, με σύστημα 
που να εμποδίζει την είσοδο εργαζομένων που δεν έχουν εξουσιοδότηση, σε αυτές τις ζώνες. 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που 
εξουσιοδοτούνται να εισέρχονται στις επικίνδυνες ζώνες. Τέλος, οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να 
επισημαίνονται ευκρινώς με ειδικές λωρίδες κλίσης 45ο κίτρινου - μαύρου ή κόκκινου - λευκού 
χρωματισμού. 

4.4.11 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Στους χώρους εργασίας ,παρευρίσκονται πολλοί άνθρωποι, είτε εργαζόμενοι είτε όχι. Σε 
περίπτωση που υπάρξει κάποια έκτακτη κατάσταση, σεισμός, πυρκαγιά , έκρηξη κλπ., είναι 
πιθανός ο συνωστισμός και η επικράτηση πανικού μέσα στο χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
ανάγκη για την ταχεία εκκένωση του. Επομένως, για την επίτευξη της ταχείας και ασφαλούς 
εκκένωσης είναι απαραίτητο να υπάρχουν στους χώρους εργασίας διάδρομοι διαφυγής και 
έξοδοι κινδύνου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των οδών διαφυγής 
και των εξόδων κινδύνου είναι να διατηρούνται ελεύθεροι, και να μην φράσσονται με 
αντικείμενα, υλικά και προϊόντα. Για τον ίδιο λόγο, οι διάδρομοι πρέπει να οδηγούν από τον 
συντομότερο δρόμο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή. Σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θέσεις 
εργασίας πρέπει να έχουν την ικανότητα εκκενώνονται από τους εργαζόμενους γρήγορα και με 
συνθήκες πλήρους ασφάλειας. Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων 
κινδύνουεεξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας αλλά 
και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν κάποιες περαιτέρω προϋποθέσεις, οι 
οποίες πρέπει να πληρούνται για την εύκολη και αποτελεσματική χρήση των εξόδων κινδύνου 
των χώρων εργασίας. Αρχικά, οι έξοδοι πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, καθώς σε περίπτωση 
συνωστισμού, εάν ανοίγουν προς τα μέσα είναι πιθανός ο εγκλωβισμός των ατόμων, επειδή όλοι 
θα πέσουν λόγω αναστάτωσης πάνω στην είσοδο. Ακόμη, εάν οι έξοδοι είναι συρόμενες ή 
περιστρεφόμενες, σε περίπτωση συνωστισμού θα είναι δύσκολο να ανοίξουν, επομένως 
υφίσταται η απαγόρευση τέτοιου τύπου εξόδων. 

Επίσης, οι ειδικές οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται και 
μάλιστα η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι διαρκής. Οι 
θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται. Τέλος σε περίπτωση βλάβης του φωτισμού, οι οδοί 
διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισμό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό 
φωτισμό επαρκούς έντασης. 

4.4.12 Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία ενός εργασιακού χώρου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την άνεση των 
εργαζόμενων και , γενικά όσων παρευρίσκονται σε αυτόν. Η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες 
μπορεί να προκαλέσει θερμικό στρες, θερμοπληξία και στον αντίποδα κρυοπαγήματα. Επιπλέον 
ο έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρου εργασίας, σε συνδυασμό με τον έλεγχο του 
ατμοσφαιρικού αέρα και της σχετικής υγρασίας, είναι σημαντικός για την διατήρηση των 
συνθηκών άνεσης. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 16/1996, η θερμοκρασία σε όλους τους χώρους εργασίας εντός των 
κτιρίων πρέπει να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τις ώρες εργασίας (Πίνακας 4.8). 
Απαγορεύεται η χρήση μεθόδων θέρμανσης που θα συνιστούσαν κίνδυνο έκθεσης οποιουδήποτε 
ατόμου σε επιβλαβείς ή δυσάρεστους καπνούς, αέρια ή ατμού, ενώ πρέπει να υπάρχει επαρκής 
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αριθμός θερμομέτρων, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι για τη θερμοκρασία ενός 
εσωτερικού χώρου εργασίας. Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επαρκή θερμομόνωση, 
ανάλογα με το είδος των εκτελούμενων εργασιών και τη φυσική δραστηριότητα των ατόμων που 
τις εκτελούν. 

Σε χώρους εργασίας με παράθυρα και γυάλινα τοιχώματα πρέπει να γίνεται λήψη μέτρων 
ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός ηλιασμός λαμβανομένου υπόψη του είδους της εργασίας 
και της φύσης του χώρου εργασίας. Σε περίπτωση καύσωνα εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες. Η θερμοκρασία των 
χώρων ανάπαυσης, εστιατορίων υγιεινής, παροχής πρώτων βοηθειών και των φυλακίων πρέπει 
να ανταποκρίνονται στον ειδικό προορισμό των χώρων αυτών. 

Πίνακας 4.9 - Εύρος θερμοκρασιών άνεσης 

Είδος Εργασίας Εύρος θερμοκρασίας 
Καθιστική εργασία ή εργασία γραφείου 19,4 – 22,8 °C 

Ελαφρά εργασία 15,5 – 20 °C 
Βαριά εργασία 12,8 – 15,6 °C 

4.4.13 Φωτισμός 

Ο φωτισμός των εργασιακών χώρων πρέπει να είναι επαρκής και ανάλογος των εργασιών που 
λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτούς. Είναι σημαντικό, ένα μεγάλο ποσοστό του φωτισμού να 
παρέχεται από φυσικό φωτισμό , καθώς είναι αποτελεσματικότερος από οποιονδήποτε άλλο. 
Είναι απαραίτητο, δηλαδή, να αξιοποιείται το μέγιστο του φυσικού φωτισμού , ο οποίος 
παράλληλα θα συμπληρώνεται με επαρκή τεχνητό φωτισμό, ώστε να προστατεύεται η υγεία και 
η ασφάλεια των εργαζομένων. Η φύση και το είδος της εργασίας είναι αυτοί που καθορίζουν την 
ένταση του φωτισμού, είτε αυτός πρόκειται για γενικό , είτε για τοπικό φωτισμό. 

Για να επιτευχθεί η μέγιστη απαγωγή φυσικού φωτισμού στους χώρους εργασίας, πρέπει να 
γίνεται εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερο, του φωτός της ημέρας. Κρίνεται 
απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρχει επαρκής αριθμός παραθύρων, τα οποία θα διαθέτουν μεγάλα 
ανοίγματα. Παράλληλα, η ύπαρξη φεγγιτών αυξάνει σε μεγάλο ποσοστό την ποσότητα του 
φωτός που εισέρχεται στο χώρο. Τέλος, οι φεγγίτες, τα παράθυρα και οτιδήποτε περιλαμβάνει 
τζαμαρία , πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

Παράλληλα με τον φωτισμό του χώρου εργασίας, είναι απαραίτητη, εφόσον υπάρχει κίνδυνος 
βλάβης, η ύπαρξη του τεχνητού φωτισμού. Ο φωτισμός αυτός πρέπει να είναι αποτελεσματικός 
και ανεξάρτητος από τα κανονικά κυκλώματα ηλεκτρικής παροχής της επιχείρησης. 

Είναι εξίσου σημαντικό, ο φωτισμός μέσα σε ένα χώρο εργασίας να μην βλάπτει τους 
εργαζόμενους και όσους παρευρίσκονται σε αυτόν. Οι σκιές και ο έντονος φωτισμός πρέπει να 
αποφεύγονται ,ώστε να διασφαλίζεται η υγεία της όρασης. 

4.4.14 Εξαερισμός 

Αναμφίβολα, η ύπαρξη επαρκής ποσότητας νωπού αέρα σε κλειστούς χώρους εργασίας 
αποτελεί ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας για την υγιεινή των ατόμων που παρευρίσκονται σε 
αυτούς. Ανάλογα µε τις μεθόδους εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που καταβάλουν οι 
εργαζόμενοι, θα πρέπει να υπάρχει και η αντιστοίχως κατάλληλη ποσότητα νωπού αέρα στο 
χώρο. 
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Σύμφωνα με τις γενικότερες προβλέψεις του Π.Δ. 16/1996 αλλά και άλλων διατάξεων (π.χ. 
Π.Δ. 70/1996), δυο στοιχεία θα πρέπει να θεωρείται ότι διασφαλίζουν τον ικανοποιητικό 
εξαερισμό του χώρου εργασίας: η παροχή επαρκούς αέρα στους εργαζομένους για να αναπνέουν 
και να εργάζονται με σχετική άνεση και δεύτερον τα μέσα για την απομάκρυνση του αέρα ο 
οποίος έχει ενδεχομένως ρύπους λόγω της παραγωγικής διαδικασίας (εξαερισμός απαγωγής). 

Στην περίπτωση του αερισμού άνεσης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε: 

 Να λαμβάνεται αποτελεσματική και κατάλληλη μέριμνα για τον αερισμό κάθε
κλειστού χώρου εργασίας με επαρκή ποσότητα νωπού ή φιλτραρισμένου αέρα.

 Κάθε μονάδα που χρησιμοποιείται με σκοπό τη συμμόρφωση με την ανωτέρω
απαίτηση να περιλαμβάνει αποτελεσματικό μηχανισμό εκπομπής απτικής ή ηχητικής
προειδοποίησης για κάθε βλάβη της μονάδας όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους
ασφάλειας ή υγείας,

Οι απαιτήσεις είναι, συνεπώς σαφείς. Απαιτείται επαρκής παροχή νωπού αέρα, ώστε να 
υπάρχουν συνεχώς συνθήκες άνεσης και υγιές περιβάλλον εργασίας. Εάν κατά την παραγωγική 
διαδικασία προκαλούνται εκπομπές σκόνης, σταγονιδίων, αερίων και ατμοσφαιρικών ρύπων 
άλλου είδους, τότε απαιτείται επιπροσθέτως η παροχή και συντήρηση αποτελεσματικών 
συστημάτων εξαερισμού. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε αυτήν την υποενότητα , παρακάτω αναγράφεται ο πίνακας, 
ο οποίος παρουσιάζει την ενδεικτική παροχή νωπού αέρα ανά εργαζόμενο και ώρα σε 
συνάρτηση µε το είδος της εργασίας. 

Πίνακας 4.10 - Ενδεικτική παροχή νωπού αέρα ανά εργαζόμενο και ώρα σε συνάρτηση με το είδος 

εργασίας 

Είδος Εργασίας Αέρας /ώρα και εργαζόμενο 
Καθιστική εργασία ή εργασία γραφείου 20 – 40 m³ 

Ελαφρά εργασία 40 – 60 m³ 
Βαριά εργασία >65 m³ 

4.4.15 Θόρυβος 

Ο θόρυβος ορίζεται γενικά ως «ανεπιθύμητος ήχος». Οι πηγές θορύβου στον χώρο εργασίας 
περιλαμβάνουν: 

 Θόρυβο μεταδιδόμενο διαμέσου στερεών κατασκευών
 Θόρυβο παραγόμενο από κραδασμούς μηχανών
 Μετάδοση μέσω του αέρα κραδασμών δοκιμών στοιχείων
 Τύρβη προκαλούμενη από ρεύμα αέρα ή τη ροή αερίων
 Θόρυβο παραγόμενο από χειροκίνητα εργαλεία που δημιουργούν κραδασμούς, όπως

τα τριβεία και τα αλυσοπρίονα χειρός.

Οι μετρήσεις της στάθμης του θορύβου στον εργασιακό χώρο είναι συχνά κύριο μέλημα των 
μηχανικών σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αναλυτικά οι υπηρεσίες ηχομετρήσεων 
διακρίνονται σε: 
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 Μετρήσεις της στάθμης θορύβου στους χώρους εργασίας
 Ηχοδοσιμετρήσεις του θορύβου σε κάθε εργαζόμενο
 Αξιολόγηση της δόσης θορύβου σύμφωνα την νομοθεσία
 Ανάλυση συχνότητας θορύβου
 Ακουστική μελέτη στον χώρο εργασίας
 Προτάσεις για χρήση πιστοποιημένων ηχομονωτικών υλικών όπου αυτό απαιτείται.

4.5 Σήμανση Υγιεινής και Ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους 

Η σήμανση ασφαλείας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη σωστή εφαρμογή ενός 
προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας ,αφού με τρόπο εποπτικό και άμεσο παρέχει στον 
εργαζόμενο την πληροφορία, την ενημέρωση, την γνώση και την προειδοποίηση που κατά 
περίπτωση είναι απαραίτητη τόσο για την διαφύλαξη της υγείας του όσο και για την ασφάλεια 
του στους χώρους των δραστηριοτήτων του γενικότερα. 

Συνδυασμοί σχημάτων και χρωμάτων και η σημασία των συνδυασμών αυτών που αφορούν 
την ασφάλεια και υγιεινή παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα :

Εικόνα 4.1 - Βασικά Σχήματα Και Χρώματα Σήμανσης 
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Η σήμανση υγιεινής και ασφαλείας διακλαδίζεται σε : 

 Μόνιμη σήμανση

Δηλώνει απαγόρευση, προειδοποίηση, υποχρέωση, τον εντοπισμό του εξοπλισμού 
διάσωσης για την αντιμετώπιση ενός προκείμενου κινδύνου, την επισήμανση κινδύνων 
από εμπόδια, οδούς κυκλοφορίας μηχανημάτων ή μέσων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες. Η σήμανση αυτή αποκαλείται μόνιμη γιατί οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι κάθε 
εργασιακού χώρου καλούνται να την τηρούν καθημερινά δίχως καμία εξαίρεση. 

 Περιστασιακή σήμανση

Προσωρινή ή δευτερεύουσας σημασίας σήμανση όπου μπορεί να είναι κάποιο φωτεινό 
σήμα, ηχητικό σήμα ή σήμα διαμέσων χειρονομιών με στόχο την επισήμανση επικινδύνων 
συμβάντων, έκκληση για μια συγκεκριμένη ενέργεια, την άμεση απομάκρυνση ατόμων ή 
την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν κάποιου είδους χειρισμούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Μελέτη Επικινδυνότητας 
του μηχανουργείου της 
«ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ» 

Εικόνα 5.1 - Τεντοευρωπαϊκή 

Η βιοτεχνία της «Τεντοευρωπαϊκής», που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Κοζάνης – 
Πτολεμαΐδας, ανήκει στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων, με βάση των αριθμό των 
ατόμων που απασχολεί και ασχολείται με την κατασκευή ειδών σκίασης, όπως τέντες, 
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μουσαμάδες, κ.α. καθώς και σιδηροκατασκευών, όπως είναι οι σκελετοί υποστήριξης, 
βραχίονες κλπ. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης αριθμούν 1400 m2. 

 Μηχανουργείο : Γενικές Πληροφορίες 

Σε κάθε μηχανουργείο συναντά κανείς εργαλειομηχανές για την μηχανική 
κατεργασία των μετάλλων και διαφόρων άλλων υλικών (κοπή, αφαίρεση υλικού) οι 
οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των εργασιών. Εργαλειομηχανές ονομάζουμε τις μηχανές 
με τις οποίες επεξεργαζόμαστε διάφορα κομμάτια, στα οποία δίνουμε την μορφή που 
επιθυμούμε. Οι μηχανές αυτές δηλαδή αντικαθιστούν τα εργαλεία του χεριού, κάνουν 
την παραγωγή μεγαλύτερη, δίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις κατασκευές και 
ελαττώνουν την χειρωνακτική εργασία. 

Ανάλογα με την κίνησή τους οι εργαλειομηχανές κατατάσσονται σε: 

 περιστροφικής κίνησης (τόρνος, φρεζοδράπανο)
 ευθύγραμμης κίνησης (πριόνι κορδέλας)

Στις μηχανές κατεργασίας μετάλλων ανήκουν: 

 ο τόρνος
 το φρεζοδράπανο
 η πρέσα
 το δισκοπρίονο μετάλλου

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται ή με λουριά ή με οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια) με 
την βοήθεια ηλεκτροκινητήρων.Επίσης έχουμε μηχανήματα κοπής πλαστικών καθώς 
επίσης συγκολλητικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην συγκόλληση μετάλλων και 
πλαστικών μουσαμάδων.Μελετώντας το μηχανουργείο της «Τεντοευρωπαϊκης» όσον 
αναφορά τα επίπεδα επικινδυνότητας που κρύβει ο ίδιος ο χώρος αλλά και η κάθε θέση 
εργασίας του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά, θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση όλων των 
κινδύνων (συνθήκες εργασίας, κίνδυνοι χρήσης εργαλειομηχανών κλπ.) με βάση τους 
παρακάτω πίνακες, θα παρουσιαστούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ήδη παρθεί, τα 
όποια κενά ασφαλείας βρέθηκαν, καθώς και η προτεινόμενη βελτιστοποίησή τους. 

Εσωτερικοί χώροι του μηχανουργείου 

5.1 ΘΟΡΥΒΟΣ 

Όπως σε όλα τα μηχανουργεία έτσι και στο συγκεκριμένο μηχανουργείο οι λειτουργίες 
των διαφόρων μηχανημάτων παράγουν υψηλές στάθμες θορύβου, γεγονός που μπορεί 
να επιφέρει ανεπιθύμητες συνέπειες στην ακοή των χειριστών και όχι μόνο. Όπως είναι 
φυσικό λοιπόν η εργοδοσία έχει φροντίσει προσφέροντας κατάλληλες ωτοασπίδες, να 
ελαχιστοποιήσει το σχετικό επαγγελματικό κίνδυνο. 

Δίχως τα μέτρα προστασίας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
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• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με την εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Ασήμαντες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Α - Αποδεκτό

5.2   ΥΓΡΑΣΙΑ 

Τα επίπεδα της υγρασίας στο χώρο βρέθηκαν σε κανονικά επίπεδα , ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν φθορές στους τοίχους λόγω υγρασίας. 

• Επικινδυνότητα: Τύπου Α – Αποδεκτό

5.3 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Οι πύλες και τα παράθυρα κάνουν το χώρο διαμπερή , με διαρκή και φυσικό εξαερισμό, 
αλλά υπάρχει και το σύστημα εξαερισμού , όπως φαίνεται παρακάτω και επίσης 
ανεμιστήρες οροφής που δουλεύουν συνεχώς κατά τη διάρκεια των εργασιών,       
προσθέτοντας       παραπάνω       στην       ανανέωση       του       αέρα. 

Επικινδυνότητα: Τύπου Α – Αποδεκτό 

5.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Η μέτρηση της θερμοκρασίας έδειξε να είναι μέσα στα 
κανονικά πλαίσια καθώς λειτουργεί σύστημα ψύξης στον χώρο 
κρίνοντας από το ότι η επίσκεψη στο μηχανουργείο έγινε κατά 
την εαρινή περίοδο. Για τη χειμερινή περίοδο υπάρχει 
θερμοστάτης σε κάθε χώρο , ο οποίος ρυθμίζει τη θερμοκρασία 
ειδικά για τον κάθε χώρο , αναλόγως με τις ανάγκες του. 

Εικόνα 5.2 – Σύστημα 

Εξαερισμού 

Εικόνα 5.4 - 

Εξαεριστήρας

Εικόνα 5.3 - Ανεμιστήρες οροφής 

Εικόνα 5.5 – Θερμοστάτης 
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• Επικινδυνότητα: Τύπου Α – Αποδεκτό

5.5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Τα πολλά παράθυρα σε συνδυασμό με τις μεγάλες συρόμενες πόρτες εισόδου/ εξόδου 
στο μηχανουργείο, δίνουν επαρκή φυσικό φωτισμό κατα τη διάρκεια της μερας. Στην 
οροφή του κτηρίου υπάρχουν επίσης πολυπληθή φωτιστικά, τα οποία συμπληρώνουν και 
με το παραπάνω, την οποιαδήποτε εξασθένιση του φυσικού φωτός (λόγω συννεφιάς , 
μικρής διάρκειας μέρας το χειμώνα κλπ). 

• Επικινδυνότητα: Τύπου Α - Αποδεκτό

5.6 ΡΥΠΟΙ

Λόγω τη διάφορων κατεργαζόμενων υλικών όπως πλαστικών αλλά 
κυρίως μετάλλων, στον χώρο υπάρχει σκόνη και ρινίσματα μετάλλου 
(γρέζια). Η προβλεπόμενη και τακτική καθαριότητα του χώρου και τα 
ΜΑΠ όπως, ειδικές μάσκες οι οποίες φιλτράρουν το αέρα που εισπνέει ο 
εργαζόμενος, διαφανή γυαλιά για την κάλυψη των ματιών, γάντια, 
φόρμες εργασίας, ειδικά παπούτσια, κράνη και ειδική προστατευτική 
μάσκα για τους συγκολλητές, είναι η θωράκιση στους σχετικούς 
κινδύνους. 

    Δίχως τα μέτρα προστασίας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου: Γ - Μη Επιθυμητό

       Με την εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Ελάχιστες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β– Αποδεκτό Με Ελέγχο

5.7 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στον  ευρύτερο  χώρο  υπάρχει  επαρκής  αριθμός 
κουτιών  πρώτων  βοηθειών, καλύπτοντας έτσι μία 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

• Επικινδυνότητα: Τύπου Α – Αποδεκτό

5.8 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Εικόνα 5.6 - Ηλ. Σκούπα 

Εικόνα 5.7 - Ένδειξη Σκόνης 

Εικόνα 5.8 - Κουτί Πρώτων Βοηθειών 
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Δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη σήμανση στο χώρο του μηχανουργείου , λόγω του 
ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται χρόνια στις θέσεις τους και γνωρίζουν τη 
λειτουργεία και τους κινδύνους του κάθε μηχανήματος ξεχωριστά, άρα έχουν 
ολοκληρωμένη γνώση για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να 
λάβουν. Εντούτοις, εμείς παρατηρούμε  το γεγονός της ελλιπούς σήμανσης στο 
χώρο. 

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Δυνατή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με την εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.9 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Είνα προφανές οτι το μηχανουργείο έχει ανάγκη σταθερής παροχής ρεύματος. 
Υπάρχουν διάφοροι πίνακες ηλεκτρικού ρεύματος που βοηθούν στην τροφοδοσία των 
εργαλειομηχανών. Για να προληφθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όλοι οι πίνακες και οι 
κονσόλες χειρισμού κάθε εργαλειομηχανής έχουν πλαστικά καλύμματα ή κλειδώνουν. 

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη

Επιθυμητό 

Με την εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β 

Αποδεκτό - Με Ελέγχους

5.10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Εικόνα 5.10 - Πίνακας 

ελέγχου 
Εικόνα 5.9 – Ηλ. 

Πίνακας
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Η χρήση εύφλεκτων υλικών (πχ. φιάλες οξυγόνου), εξαιτίας των κατεργασιών 
και των συγκολλήσεων δημιουργούν σπινθήρες στον χώρο, κάτι το οποίο 
αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Για την αποτροπή αυτού του 
κινδύνου έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστικές φωλιές, σε αρκετά και ευκόλως 
προσβάσιμα σημεία του χώρου. 

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.11 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Κατά την κατεργασία των μετάλλων και ιδιαίτερα στις διαδικασίες συγκόλλησης, 
προκαλούνται σπινθήρες ή εξοστρακίζονται τμήματα μετάλλου. Για να αποφευχθεί αυτό, 
πρέπει να τοποθετούνται ειδικά καλύμματα που προστατεύουν και διαχωρίζουν την κάθε 
εργαλειομηχανή από την άλλη. Δεν παρατηρήθηκαν τέτοιους είδους καλύμματα. 

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 
• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με εφαρμογή των μέτρων: 
• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

Εικόνα 5.11 - 

Πυροσβεστική φωλιά 
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5.12 ΤΟΡΝΟΣ 

Κίνδυνοι: 

! Πιθανή εμπλοκή του ρουχισμού του χειριστή. 
! Τραυματισμός από ρινίσματα μετάλλων (γρέζια) 

κατά την κατεργασία. 
! Τραυματισμός από ελλιπή ασφάλιση των εξαρτημάτων 

του τόρνου. 
! Φρενάρισμα της μηχανής με το χέρι. 
! Επαφή με περιστρεφόμενα τμήματα. 
! Εγκατάλειψη του κλειδιού τσόκ. 

Μέτρα προστασίας: 

 Έλεγχος   του κλειδιού τσόκ ώστε να αποτραπεί  η
ελευθέρωση   του κατεργαζόμενου υλικού.

 Σωστή επιλογή της ταχύτητας κοπής.
 Αφαίρεση του κλειδιού τσόκ πριν την έναρξη λειτουργίας.
 Συρόμενο προστατευτικό τζάμι και μεταλλική πλάτη στον τόρνο ώστε να αποτραπεί

η εκτόξευση ρινισμάτων στον χώρο.
 Ποδόφρενο το οποίο αναστέλλει ολοκληρωτικά την λειτουργία της μηχανής.
 Τακτικός καθαρισμός, συντήρηση και λίπανση της μηχανής.
 Ξύλινο πλαίσιο προστασίας των πελμάτων του χειριστή από γρέζια
 Ειδικά γυαλιά, γάντια, κράνη, παπούτσια, φόρμες εργασίας, μανίκια μαζεμένα και

μαζεμένα μακριά μαλλιά.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

 Πιθανότητα: Σπάνια
 Συνέπειες: Μεγάλες
 Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.13 ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ 

Κίνδυνοι: 

! Επαφή με το περιστρεφόμενο τσόκ ή τρυπάνι. 
! Σπάσιμο του τρυπανιού. 
! Ανασφαλή στερέωση του κατεργαζόμενου τεμαχίου. 
! Τραυματισμός από εκτινασσόμενα μεταλλικών ρινισμάτων (γρέζια). 

Εικόνα 5.12 - Τόρνος 
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! Χρήση τρυπανιού χωρίς κατάλληλο άκρο. 

   Μέτρα προστασίας: 

 Καλή συντήρηση των ηλεκτρομαγνητών. (Καλή
μαγνήτιση και απομαγνήτιση).

 Οι εργαζόμενοι να μη  φέρουν δακτυλίδια,
βραχιόλια και άλλα μεταλλικά κοσμήματα.

 Να υπάρχει φως εστίασης στο σημείο εργασίας.
 Να μη φρενάρεται η μηχανή με το χέρι.
 Να  πραγματοποιείται  τακτικός  καθαρισμός,

συντήρηση  και  λίπανση  της μηχανής.
 Να τοποθετείται ξύλινο πλαίσιο σε κατάλληλη

θέση για την προστασία των πελμάτων του
χειριστή από τη διασπορά μεταλλικών ρινισμάτων
(γρέζια)

 Οι εργαζόμενοι να φορούν ειδικά γυαλιά, γάντια,
κράνη, παπούτσια, φόρμες εργασίας και να έχουν μανίκια
και μαζεμένα τα μακριά μαλλιά.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

 Πιθανότητα: Σπάνια
 Συνέπειες: Μεγάλες
 Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.14 ΚΟΠΤΙΚΑ σταθερά (με βάσεις) 

Εικόνα 5.13 - 

Φρεζοδράπανο

Εικόνα 5.15 – 

Δισκοπρίονο 
Εικόνα 5.16 - Πριόνι 

κορδέλας 

Εικόνα 5.14 - 

Δισκοπρίονο για ρολά 

μουσαμάδων 
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Κίνδυνοι: 

! Ανασφαλής στερέωση του κατεργαζόμενου τεμαχίου. 
! Επιλογή υλικών που έχει σχεδιαστεί να κόβει και όχι άλλων σκληρότερων. 
! Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής. 
! Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα 

κομμάτια και οι σκόνες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της όρασης. 
! Ο θόρυβος σε συνδυασμό με την έκθεση σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται στη 

φάση της βαφής, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πτώση της ακουστικής 
ικανότητας. 

! Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η 
συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν 
συντηρείται σωστά (ισχύει περισσότερο για τα κινητά πριόνια). 

Μέτρα προστασίας: 

 Πριν τεθεί σε λειτουργία κάποια μηχανή να ελέγχεται ότι έχουν απομακρυνθεί τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση.

 Όλες οι μηχανές πρέπει να έχουν διακόπτες on/off σε ευπρόσιτη θέση από τον
εργαζόμενο.

 Όλες οι μηχανές πρέπει να έχουν προφυλακτήρες που πρέπει να διατηρούνται σε
καλή κατάσταση, να είναι κατάλληλα ρυθμισμένοι και να μην εξουδετερώνονται για
ευκολία ή εξαιτίας πίεσης χρόνου.

 Όπου απαιτείται να χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία προώθησης.
 Όλα τα προς κατεργασία τεμάχια πρέπει να σφίγγονται και να ασφαλίζονται για να

μην «κλωτσήσουν προς τα πίσω».
 Όλα τα κοπτικά εργαλεία πρέπει να είναι καθαρά, ακονισμένα και σε καλή

λειτουργική κατάσταση ώστε να κόβουν χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη πίεση στο
τεμάχιο.

 Αν το τεμάχιο δεν κόβεται με κανονική δύναμη, πρέπει να ελέγχεται το κοπτικό ή η
μηχανή.

 Τα χέρια δεν πρέπει ΠΟΤΕ να βρίσκονται πάνω στην ευθεία κοπής.
 Πριν από οποιαδήποτε εργασία επιθεώρησης, αλλαγής, καθαρισμού, ρύθμισης ή

ξεκολλήματος-επισκευής του κοπτικού πρέπει να σβήνεται η μηχανή και να βγαίνει
από την πρίζα (ή να κλείνεται η ασφάλειά της).

 Οι μηχανές πρέπει να καθαρίζονται, να συντηρούνται και να λιπαίνονται
τακτικά.

 Το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται συχνά, να μη γλιστράει και να μην έχει
εμπόδια.

 Στα δισκοπρίονα ειδικά πρέπει να υπάρχει σφήνα, να ελέγχεται το ύψος του
προφυλακτήρα και η σταθερότητά του πριν το ξεκίνημα και να
χρησιμοποιούνται, όπου απαιτείται, ειδικά εργαλεία προώθησης του υλικού που
κόβεται.

 Στις πριονοκορδέλες το ακάλυπτο κενό δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του
τεμαχίου. Να χρησιμοποιείται πάντα η κατάλληλη κορδέλα και να αφήνεται να
σταματήσει μόνη της χωρίς πίεση.

 Σκαλωμένο τεμάχιο να απομακρύνεται μόνο αφού σταματήσει η κορδέλα.
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 Οι εργαζόμενοι να φορούν κράνος, προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες, μάσκα
προστασίας από σκόνη, φόρμες εργασίας και να έχουν μανίκια, προστατευτικά γάντια.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Σχεδόν Βέβαιη
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Δ - Μη Αποδεκτό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.15   ΠΡΕΣΑ 

Κίνδυνοι: 

! Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων ή χεριού. 
! Μη ασφαλής στερέωση του κατεργαζόμενου τεμαχίου. 
! Απειρία χειριστή. 
! Τραυματισμός χειριστή στη περίπτωση που αποσπάται η 

προσοχή του και πλησιάσει αρκετά στο σημείο εργασίας. 

Μέτρα προστασίας: 

 Να  πραγματοποιείται  τακτική  και  ιδιαίτερα  προσεκτική
συντήρηση  των σωληνώσεων της μηχανής καθώς οι πιέσεις
είναι πολύ μεγάλες. Να τηρείται απόσταση ασφαλείας
χειριστή από την τράπεζα εργασίας.

 Ο χειρισμός  της  μηχανής να πραγματοποιείται μόνο από το χειριστήριο.
 Να  πραγματοποιείται  τακτικός  καθαρισμός,  συντήρηση  και  λίπανση  της μηχανής.
 Οι εργαζόμενοι να φορούν ειδικά γυαλιά, γάντια, κράνη, παπούτσια, φόρμες εργασίας

και να έχουν μανίκια και μαζεμένα τα μακριά μαλλιά.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Σχεδόν Βέβαιη
• Συνέπειες:   Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Δ - Μη Αποδεκτό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

 Πιθανότητα: Σπάνια
 Συνέπειες: Μεγάλες
 Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

Εικόνα 5.17 - Πρέσα 
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5.16 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Κίνδυνοι: 

! Ηλεκτροπληξία. 
! Ατμοί και καπνοί μετάλλων και πλαστικών. 
! Σπινθήρες. 
! Πυρκαγιά και έκρηξη. 

Μέτρα προστασίας: 

 Καθαρό δάπεδο από σπινθήρες.
 Χρήση συσκευών χαμηλής τάσης, η συσκευή να φέρει τα σύμβολα S , 42 V ή
 K.
 Μονωτικά δάπεδα (Λάστιχο, ξύλο, πλαστικό).
 Ειδική μάσκα προστασίας.
 Υποδήματα ασφαλείας σε καλή κατάσταση.
 Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών αν υπάρχουν κοντά στην θέση εργασίας.
 Καλά μονωμένα παπούτσια.
 Δυσκόλως εύφλεκτα ενδύματα.
 Γάντια.
 Τακτικός έλεγχος για ελαττωματικά καλώδια και συνδέσεις.
 Ειδικές  φυσούνες  απαγωγής  του  καπνού  και  των  ατμών  την  στιγμή  της

συγκόλλησης.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Πιθανή
• Συνέπειες:  Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Εικόνα 5.19 - Αυτόματο 

μηχάνημα συγκόλλησης 

μουσαμάδων (16kW) * 

Εικόνα 5.18 - Συγκολλητικό 

μηχάνημα 
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Με εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

* Η χρήση του αυτόματου συγκολλητικού μηχανήματος που διαθέτει η επιχείρηση και
έχει εφαρμογή σε υλικά μουσαμάδων, έχει ελαχιστοποιήσει τους παραπάνω κίνδυνους στο 
κατώτατο όριο. 

5.17 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ επαγγελματικές (μονόγαζες-δίγαζες)

 Κίνδυνοι : 
! Τραυματισμός χειριστή στη περίπτωση που αποσπάται η προσοχή του και πλησιάσει 

αρκετά στο σημείο εργασίας. 
! Σπάσιμο ή καμπύλωση βελόνων λόγω κακής επιλογής υλικού προς συρραφή. 

Μέτρα προστασίας : 

 Διατήρηση πάντα μιας ασφαλούς ζώνης, τουλάχιστον τριών (3) εκατοστών, όπου θα
βρίσκονται τα δάκτυλα.

 Διαλείμματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια του εργάτη.
 Τακτικός καθαρισμός της ραπτικής μηχανής με ειδική βούρτσα (πινέλο)
 Αποσύνδεση του ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση της.

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Δυνατή
• Συνέπειες:  Μέτριες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

Με εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μέτριες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχου

Εικόνα 5.21 - Ραπτομηχανή Εικόνα 5.20 - Αυτόματος πάγκος 

ραφής 
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5.18 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

Κίνδυνοι : 

! Ηλεκτροπληξία 
! Πυρκαγιά 
! Έκρηξη 

Μέτρα προστασίας : 

 Έλεγχος κατάστασης καλωδίου

 Έλεγχος ρύθμισης βαλβίδας ασφαλείας
 Προφυλακτήρας στον ιμάντα μετάδοσης κίνησης
 Σήμανση της ασφαλούς λειτουργίας στο

αεριοφυλάκιο
 Τακτική αποστράγγιση αεριοφυλακίου
 Διαδικασία ελέγχου και πιστοποίηση

Δίχως τα μέτρα ασφαλείας: 

• Πιθανότητα: Δυνατή
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Γ - Μη Επιθυμητό

Με εφαρμογή των μέτρων: 

• Πιθανότητα: Σπάνια
• Συνέπειες: Μεγάλες
• Επικινδυνότητα: Τύπου Β - Αποδεκτό Με Ελέγχους

5.19 Αποτίμηση Κινδύνου 

Συνοψίζοντας λοιπόν, προκύπτει ότι χωρίς τα μέτρα ασφαλείας θα υπήρχε ενδεχόμενο 
πρόκλησης δέκα (10) δυνητικών κινδύνων επιπέδου επικινδυνότητας Γ, δύο (2) 
επιπέδου Δ, έναν (1) επιπέδου Β ενώ με την εφαρμογή των μέτρων αυτοί μειώνονται 
σε έναν (1) επιπέδου Α και σε δώδεκα (12) επιπέδου Β. Επομένως προκύπτει ότι τα 
μέτρα αυτά ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εμφάνισης των ατυχημάτων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται άμεσα για 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καλύτερη διασφάλιση της  υγιεινής και 
ασφαλείας των εργαζομένων. 

Εικόνα 5.22 - Αεροσυμπιεστής 
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Πίνακας 5.1 - Βελτιίωση επικινδυνότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Συμπεράσματα & Προτάσεις 
6.1   Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας είδαμε μια επισκόπηση των προτύπων ΑΥΕ που 
ισχύουν για τις ΜΜΕ. Μια εξέταση των εν λόγω προτύπων σε επίπεδο συστημάτων (π.χ. 
ISO, BSI, OHSAS) καθώς και σε λεπτομερές επίπεδο απαιτήσεων (δηλαδή τι απαιτείται από 
την ΜΜΕ να έχει θεσπίσει). 

Στο εγγύς μέλλον, μπορεί να αναμένουμε αυξημένη χρήση (αυτομάτως) 
καταγεγραμμένων δεδομένων από εργαλεία, μηχανήματα, εγκαταστάσεις κ.ο.κ., σε ό,τι 
αφορά την αυτό-διάγνωση και τους ελέγχους, καθώς και την (εκ νέου) αξιολόγηση των 
κινδύνων. Ωστόσο, η ανθρώπινη συμμετοχή στη διαχείριση και τον λογιστικό έλεγχο του 
ΑΥΕ θα είναι πάντα απαραίτητη για τη λήψη οριστικών αποφάσεων, αλλά αυτά τα 
βοηθητικά εργαλεία θα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, την οξύτερη αξιολόγηση των 
ειδικών και, τελικά, την αύξηση των επιδόσεων του ΑΥΕ για τις ΜΜΕ. 

Επίσης είδαμε σημαντικές έννοιες όπως οργανωσιακή κουλτούρα, το οργανωσιακό κλίμα, 
η κουλτούρα ασφάλειας και το κλίμα ασφάλειας. Εξετάσαμε τη θεωρία και τα αποδεικτικά 
στοιχεία για την ανάπτυξη του οργανωσιακού κλίματος, των προηγουμένων και των 
συνεπειών του κλίματος ασφαλείας, καθώς και την έρευνα για το κλίμα ασφάλειας στις 
ΜΜΕ. Περιγράψαμε τον τρόπο αξιολόγησης του κλίματος ασφάλειας και ορισμένων 
παρεμβάσεων για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας που αποσκοπούν στη βελτίωση του 
κλίματος ασφάλειας. Ελπίζουμε ότι αυτό το κεφάλαιο αποτελεί χρήσιμο πόρο για τις ΜΜΕ 
που επιδιώκουν να μετρήσουν και να ενισχύσουν το κλίμα ασφαλείας τους. 

Θίξαμε θέματα ασφάλειας που αφορούν ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
προσπαθήσαμε να δείξουμε τη σημασία της ασφάλειας ως κοινωνικού ζητήματος σε αυτή 
την κατηγορία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά και κοινωνικά σημαντικές τόσο στις 
προηγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τονίστηκε ο αντίκτυπος του μεγέθους και των ειδικών χαρακτηριστικών των 
μικροεπιχειρήσεων στα προβλήματα ασφάλειας και στη διαχείρισή τους. Έρευνες τέτοιου 
τύπου θα πρέπει να γίνονται επίσημα και προσεκτικά από τους κρατικούς φορείς, ώστε να 
βοηθηθεί ο σχεδιασμός ειδικών κανονισμών και παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων. 

Προκύπτουν επίσης συμπεράσματα, τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη και κατανόηση 
της σημασίας των κανόνων και μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας, 
καθώς επίσης και στην εφαρμογή και τήρησή τους. Κάνοντας τη σχετική μελέτη στο 
μηχανουργείο της «Τεντοευρωπαϊκής», εξάγονται και καταγράφονται τα διάφορα 
συμπεράσματά. 

6.1.1 Γενικά συμπεράσματα για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και 
Ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους: 

I. Σε όλα τα είδη των εργασιών και τα εργασιακά περιβάλλοντα, οι εργαζόμενοι 
ζούνε πολλές ώρες της μέρας τους, κατα συνέπεια οι συνθήκες του εκάστοτε 
περιβάλλοντος, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις , είτε παθολογικά , είτε 
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ψυχολογικά. Τα μέτρα που εφαρμόζονται , μειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης 
ανεπιθύμητων συμβάντων. 

II. Οταν λαμβάνει χώρα κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν , η ΑΥΕ :
a) αναλύοντας το γεγονός, υποδεικνύει μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί ή να

περιορίσει την πιθανότητα επανεμφάνισης του.
b) μελετά τις αιτίες που εκδηλώνεται ένα τέτοιο γεγονός
c) ασχολείται επίσης με την ανάλυση παρελθοντικών ανεπιθύμητων γεγονότων,

ώστε να θωρακίσει τους εργαζόμενους , μέσω διαφόρων ενεργειών, από μία
ενδεχόμενη επανεμφάνιση τους

d) οργανώνει πιο αποτελεσματικά τους χώρους εργασίας , ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία τους.

6.1.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση επικινδυνότητας στο μηχανουργείο της 
«Τεντοευρωπαϊκής»: 

I. Σε τέτοιους χώρους , τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται και να 
εφαρμόζονται από τους εργαζόμενους, θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών 
καθώς τα μηχανήματα τα οποία χειρίζονται κρύβει μεγάλους κινδύνους για την 
υγεία και ασφάλειά τους. 

II. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πειθαρχούν στα μέτρα προστασίας, να τα τηρούν
ευλαβικά, ενώ ο τεχνικός ασφαλείας οφείλει να ελέγχει αδιάλειπτα την όλη
διαδικασία ώστε να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα γεγονότα αλλά να
επιτυγχάνεται η περαιτέρω μείωση του επιπέδου της επικινδυνότητας.

6.2 Προτάσεις 

6.2.1 Γενικές προτάσεις σε ό,τι αφορά την Ασφάλεια και Υγιεινή: 

 Η εργοδοσία φέρει την ευθύνη της προστασίας των εργαζομένων της και ως εκ
τούτου ευθύνεται για τη λήψη και τήρηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας
για όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας.

 Οι εργαζόμενοι φέρουν επίσης μερίδιο στην ευθύνη της τήρησης των μέτρων,
αφού όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν σκοπό , όχι να τους δυσκολέψουν τη ζωή,
αλλά να την προστατέψουν .

 Φυσικά τα παραπάνω επιτυγχάνονται με συνεχείς ελέγχους , οι οποίοι πρέπει να
είναι συχνοί και αυστηροί , ώστε να ελέγχεται η εφαρμογή και
αποτελεσματικότητα των μέτρων.

 Η εργοδοσία πρέπει να ενημερώνει συνεχώς τους εργαζόμενους για όλα τα
παραπάνω.

6.2.2 Προτάσεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας του Μηχανουργείου 

• Πρέπει να καθαρίζεται το δάπεδο του μηχανουργείου από ρινίσματα, σπινθήρες,
κομμάτια πλαστικών κτλ., και ο καθαρισμός αυτός να γίνεται πιο τακτικά.
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• Λόγω υπερβολικής σιγουριάς, που πηγάζει βέβαια απο την εμπειρία χρόνων, δεν 
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να παίρνουν σημαντικό 
ρίσκο στην ατομική τους ασφάλεια. 

• Όση εμπειρία κι αν έχουν οι χειριστές των μηχανημάτων, θεωρούμε την 
τοποθέτηση σήμανσης απαραίτητη. Είναι ένα μέτρο που έχει ελάχιστο κόστος και 
εφιστά την προσοχή , είτε νέων εργατών που δε γνωρίζουν ακριβώς τους 
κινδύνους , είτε επισκεπτών που μπορεί να εισέλθουν στο χώρο. 

• Θεωρούμε ότι η απουσία καλυμμάτων στις διαδικασίες της συγκόλλησης και 
κοπής είναι αρκετά σοβαρή και αναγκαία για τη θωράκιση των ανθρώπων αλλά 
και του χώρου από ζημιές ή καταστροφές που μπορεί να προέλθουν από 
σπινθήρες (φωτιά , εγκαύματα) καθώς και η διασπορά ρινισμάτων. 

Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε  στο ότι: 

Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, η λήψη μέτρων προστασίας από τους 
εργοδότες και η τήρηση τους από τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας, αποτρέπει ή 
ελαχιστοποιεί τους δυνητικούς κινδύνους των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων σε 
αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, ελαχιστοποιώντας τα ποσοστά ατυχημάτων και σε 
κάποιες περιπτώσεις, ελαχιστοποιώντας και τη σοβαρότητα των συνεπειών, 
καθιστώντας τη μελέτη, κρίσιμης σημασίας επιστημονικό αντικείμενο στους 
εργασιακούς χώρους. 
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