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Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον παρόντα πρακτικό οδηγό ο οποίος θα βοηθήσει εσάς, τους εργοδότες, να 
διαχειριστείτε επιτυχώς την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα καλά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια είναι εύλογα και αυτονόητα. Είτε είστε επικεφαλής πολυεθνικής επιχείρησης 
είτε είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, τόσο τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα όσο και οι λιγότερες επαγγελματικές ασθένειες 
μεταφράζονται άμεσα σε καλύτερα αποτελέσματα για την εταιρεία σας. Οι υγιείς και ασφαλείς χώροι εργασίας αυξάνουν τα 
κίνητρα και την αφοσίωση του προσωπικού. Επιπλέον, ένα καλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας αποτελεί πολύτιμο επαγγελ-
ματικό πλεονέκτημα για την εταιρεία σας, που μπορεί να σας βοηθήσει να προσελκύσετε νέα ταλέντα, πελάτες και επενδυτές.

Μέσω της πρόσφατης αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την ΑΥΕ διδαχτήκαμε ότι η εφαρμογή του νόμου, δυστυχώς, δεν 
λειτουργεί πάντα στην πράξη. Πολύ περισσότερα ατυχήματα και ασθένειες θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε ευρωπαϊκές 
εταιρείες. Μόνο το 2013 τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ημέρες εργασίας χάθηκαν λόγω εργατικών ατυχημάτων και προβλη-
μάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία.

Αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη καλής θέλησης εκ μέρους των εργοδοτών. Αντιθέτως, η αξιολόγηση μας έδειξε την ανάγκη 
για περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση, και μέσα για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σε κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία, μεγάλη ή μικρή.

Τα καλά νέα είναι ότι η διαχείριση της ΕΥΑ δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη! Απλά μέτρα μπορούν συχνά να βελτιώσουν σε 
μεγάλο βαθμό την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Επιπλέον, συχνά δεν χρειάζεται ούτε καν ειδική εμπειρογνωμοσύνη 
για να μπορεί να εντοπίζει κανείς τους πιθανούς κινδύνους και να αποφασίζει για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η κοινή 
λογική είναι συνήθως αρκετή.

Στο έγγραφο αυτό θα βρείτε πληθώρα απλών και συγκεκριμένων συμβουλών που θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε στην 
πράξη τις υποχρεώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Το έγγραφο εξετάζει ζητήματα, όπως είναι η 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υποχρεωτικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας, των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων 
και της κατάρτισης. Περιλαμβάνει παραδείγματα και εικονογραφήσεις, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους, όπως, για παρά-
δειγμα, το διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης επικινδυνότητας (Online Interactive Risk Assessment Tool — OiRA) 
που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με έδρα το Μπιλμπάο στην Ισπα-
νία. Η διενέργεια εκτίμησης της επικινδυνότητας μέσω του OiRA ή ισοδύναμων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να επαρκεί σε 
πολλές περιπτώσεις για να τηρηθεί η υποχρέωση αξιολόγησης της επικινδυνότητας.

Όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον: η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία μας αφορά πράγματι όλους! Ελπίζω ότι θα βρείτε 
χρήσιμο αυτόν τον πρακτικό οδηγό.

Πρόλογος

Marianne Thyssen
Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας
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1 Το έγγραφο αφορά την «οδηγία-πλαίσιο» για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (89/391/ΕΟΚ) και δεν λαμβάνει υπόψη τις πράξεις που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη για τη 
μεταφορά της οδηγίας-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η απόφαση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο χρήσης του παρόντος εγγράφου σε σχέση με την εθνική νομοθεσία εναπό-
κειται στους αναγνώστες του.
Το έγγραφο βασίζεται κυρίως σε άρθρα, οδηγούς και εργαλεία που έχει καταρτίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (συμπεριλαμ-
βανομένου του ιστότοπου OSH Wiki)

Η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία είναι κάτι που μας 

αφορά όλους
Πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τους εργοδότες1

Αυτό το έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών συμπληρώνει την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία 
για όλους — Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία».

Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τους εργοδότες, ο οποίος πρέπει να 
προσαρμοστεί στις εθνικές περιστάσεις, και ο οποίος παρέχει επισκόπηση 
των κυριότερων υποχρεώσεων, καθώς και των εργαλείων και πόρων που 
υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν στην πρακτική εφαρμογή των υπο-
χρεώσεων αυτών. Στόχος του είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία.

Σύντομη αναφορά στη νομοθεσία: σε επίπεδο ΕΕ, η νομοθεσία καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για ολόκληρη την ΕΕ και περιλαμβάνει την οδηγία 
πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και περισσότερες από 25 συναφείς οδηγίες σχετικά 
με διάφορα θέματα. Οι οδηγίες της ΕΕ πρέπει να μεταφέρονται στο 
εθνικό δίκαιο και να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, 
οι εργοδότες θα πρέπει πρωτίστως να ανατρέχουν στην εθνική νομοθε-
σία· πρώτον, περιέχει τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ (που έχουν μεταφερθεί 
στο εθνικό δίκαιο) και, δεύτερον, είναι πιθανό να περιλαμβάνει σημαντικές 
συμπληρωματικές απαιτήσεις με τις οποίες οι εργοδότες πρέπει ενδεχομέ-
νως να συμμορφώνονται. Τα κράτη μέλη μπορούν πράγματι να θεσπίζουν 
αυστηρότερα μέτρα προστασίας από αυτά που προβλέπονται στις οδηγίες 
της ΕΕ. Υπάρχουν επίσης και οι εθνικές αρμόδιες αρχές, συνήθως οι επιθεω-
ρήσεις εργασίας, που είναι καταρχήν αρμόδιες για την επιβολή των εθνικών 
διατάξεων που μεταφέρουν τις οδηγίες.
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2 Calculating the international return on prevention for companies: costs and benefits of investments in occupational safety and health, International Social Security Association 
(Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης), 2013.

Οι καλές συνθήκες 
υγείας και ασφάλειας 
είναι επωφελείς για την 

επιχείρησή σας1
Ως εργοδότες, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι φέρετε νομική ευθύνη για 
την προστασία των εργαζομένων σας από τους κινδύνους επαγγελ-
ματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Πιθανότατα γνωρίζετε επίσης 
ότι οφείλετε να διενεργείτε εκτίμηση επικινδυνότητας για την υπο-
στήριξη των μέτρων που λαμβάνετε για την υγεία και την ασφάλεια.

Ωστόσο, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία δεν αφορά μόνο τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία και δεν συνιστά απλώς ένα διοι-
κητικό καθήκον. Αποτελεί πολύ απλά τμήμα ζωτικής σημασίας της 
ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης.

Η επιτυχία της εταιρείας σας είναι πρωτίστως επιτυχία των ανθρώ-
πων που απασχολείτε: ο συνδυασμός των δεξιοτήτων, των ταλέ-
ντων, της αφοσίωσης και της σκληρής εργασίας τους. Αυτός είναι 
άλλωστε και ο λόγος που προσπαθείτε να προσελκύετε και να 
προσλαμβάνετε τους καλύτερους, επενδύετε στην κατάρτισή τους, 
συμβάλλετε στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και φροντίζετε να 
αμείβονται ικανοποιητικά ώστε να παραμείνουν στην επιχείρησή 
σας. Θέλετε να έχουν κίνητρο. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία 
αποτελούν μέρος της ίδιας επένδυσης. Χάρη στις καλές συνθήκες 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, μειώνετε τις πιθανότητες ο 
μηχανικός σας με τα υψηλότερα προσόντα να τραυματιστεί σοβαρά 
σε ατύχημα, ο πολλά υποσχόμενος σχεδιαστής σας να απέχει επί 
εβδομάδες από την εργασία του λόγω εργασιακής εξουθένωσης ή 
ο έμπειρος λογιστής σας να αρχίσει να κάνει λάθη επειδή υποφέρει 
από επίμονη οσφυαλγία.

Η πείρα έχει δείξει ότι για κάθε ευρώ που επενδύετε ως εργο-
δότης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, μπορείτε να 
αναμένετε απόδοση άνω των δύο ευρώ2. Η αποφυγή ζημιών 
και διαταραχών της παραγωγής, αδειών λόγω ασθένειας, υλικών 
ζημιών στον εξοπλισμό και αμαύρωσης της φήμης της εταιρείας, 
καθώς και η αποφυγή διοικητικών και νομικών δαπανών, αποτε-
λούν ορισμένα μόνο από τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν για τις 
επιχειρήσεις από τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στην εργα-
σία και από τον περιορισμό της κακής κατάστασης της υγείας που 
συνδέεται με την εργασία.

Οι καλές συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία είναι μεν 
σημαντικές στις μεγάλες εταιρείες, στις μικρές όμως εταιρείες 
έχουν ζωτική σημασία. Πράγματι, σοβαρά συμβάντα επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας μπορούν να αποβούν ολέθρια για μια 
μικρή επιχείρηση:

• Είναι πολύ πιο δύσκολο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις να ανακάμψουν από οποιοδήποτε συμβάν επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας.

• Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε καίριες θέσεις εργασίας 
δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα ή γρήγορα.

• Βραχείες διακοπές της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί 
να έχουν ως συνέπεια την απώλεια πελατών και σημαντικών 
συμβάσεων.

• Ένα σοβαρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει στην παύση λειτουργίας 
μιας επιχείρησης λόγω των άμεσων δαπανών αντιμετώπισης του 
συμβάντος ή λόγω της απώλειας συμβάσεων και/ή πελατών.

• Ακόμη και μικρής κλίμακας συμβάντα και περιστατικά προβλημά-
των υγείας ενδέχεται να διπλασιάσουν το ποσοστό αναρρωτικών 
αδειών.

Ως ιδιοκτήτης ή διευθυντικό στέλεχος μικρής εταιρείας, μπορεί να 
αισθάνεστε ότι δεν έχετε τον χρόνο, τα χρήματα ή την ικανότητα 
που απαιτούνται για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας ή μπορεί να θεωρείτε ότι εναπόκειται στους εργαζομέ-
νους σας να μεριμνούν για την υγεία τους και να αποφεύγουν τα 
ατυχήματα στην εργασία.

Σχήμα 1. Πηγή: EU-OSHA

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής διάφορα έγγραφα 
καθοδήγησης και πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε καθημερινή βάση: https://
osha.europa.eu/el

• Εθνικοί εστιακοί πόλοι. Ο EU-OSHA είναι ένας οργανισμός δικτύωσης, που διαθέτει έναν «εστιακό πόλο» σε κάθε κράτος μέλος. Οι 
εστιακοί πόλοι σε κάθε κράτος μέλος αποτελούν τυπικά την αρμόδια αρχή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και μπορούν να 
παρέχουν αναλυτικότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, οι οποίες βασίζονται στο εθνικό πλαίσιο: https://osha.europa.eu/el/about-eu-
osha/national-focal-points/focal-points-index

Κύρος εμπορικού 
σήματος και υπεραξία

Παραγωγικότητα

Εταιρική κοινωνική 
ευθύνη

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΑΥ

Χαμηλότερο κόστος 
ατυχημάτων και 

ασθενειών

Εμπιστοσύνη των 
επενδυτών

Διαχειρίσιμο 
κόστος ασφάλισης

Προσέλκυση 
και διατήρηση 

εταιρικών πελατών

Κίνητρο και 
αφοσίωση των 
εργαζομένων

https://osha.europa.eu/el
https://osha.europa.eu/el
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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Η νομοθεσία σάς υποχρεώνει ως εργοδότη να εξασφαλίζετε 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις 
πτυχές της εργασίας. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, 
οφείλετε να λαμβάνετε μέτρα, όπως η εκτίμηση των κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σας, η εξασφάλιση 
της παροχής σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλης και επαρκούς εκπαί-
δευσης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, η εξασφάλιση 
της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στις 
συζητήσεις που αφορούν τα ζητήματα ασφάλειας και της υγείας και 
η τήρηση μητρώου καταγραφής εργατικών ατυχημάτων. Ανάλογα 
με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας ή τον τομέα ή τη φύση της 
δραστηριότητας που ασκείτε, είναι πιθανό να υπάρχουν υποχρεώ-
σεις ειδικότερου χαρακτήρα.

Και οι εργαζόμενοι έχουν νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την 
υγεία και την ασφάλεια. Οφείλουν να χρησιμοποιούν σωστά τον 
εξοπλισμό και να σας αναφέρουν αμέσως κάθε άμεσο και σοβαρό 
κίνδυνο, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα 
ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται μαζί σας ώστε να 
μπορείτε να εγγυηθείτε ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας 
είναι ασφαλείς.

Η διαχείριση ορισμένων ζητημάτων υγείας και ασφάλειας μπορεί 
να γίνεται εσωτερικά, σε συνεργασία με κάποιους εργαζομένους 
ή μέσω υπηρεσίας της εταιρείας σας (π.χ. το τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού) ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με τη συνδρομή αρμό-
διων εξωτερικών υπηρεσιών ή προσώπων, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ωστόσο ότι εσείς απαλλάσσεστε από τις νομικές ευθύνες στον 
συγκεκριμένο τομέα. Τη διαχείριση αυτή μπορείτε να αναλάβετε και 
εσείς οι ίδιοι εάν το επιτρέπει η κείμενη εθνική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν απολύτως 
αναγκαία πτυχή της διαχείρισης των επιχειρήσεων, θα ήταν 
σκόπιμο να ενσωματώσετε πλήρως κριτήρια επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας στη συνολική λειτουργία της επιχείρησής 
σας. Συνιστάται να τα εντάξετε στο πλαίσιο των συνήθων δραστη-
ριοτήτων σας και να μην τα θεωρείτε εξωτερική υποχρέωση ή άλλο 
ένα τετραγωνίδιο που πρέπει να συμπληρωθεί. Τις περισσότερες 
υποχρεώσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας θα τις τηρού-
σατε πιθανότατα και μόνοι σας ακόμη και αν δεν αποτελούσαν νομι-
κές απαιτήσεις, απλώς και μόνο διότι πρόκειται για εύλογα μέτρα 
που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων και προβλημάτων 
υγείας στην εργασία.

Οι νομικές 
υποχρεώσεις2

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο απο-
τελεσματικής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στις μικρές 
επιχειρήσεις, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της ίδιας 
της επιχείρησης. Οι εταιρείες που επιτυγχάνουν τον στόχο αυτό 
αξιοποιούν συχνά τα μοναδικά πλεονεκτήματα που τους προσφέ-
ρει το μικρό τους μέγεθος: το γεγονός ότι οι γραμμές επικοινωνίας 
είναι μικρού μήκους και προσωπικές και ότι είναι δυνατή η εφαρ-
μογή απλών λύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα στοιχείο 
που διευκολύνει την εξασφάλιση καλών συνθηκών επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας στις μικρές επιχειρήσεις είναι επίσης το 
γεγονός ότι έχετε προσωπική, καθημερινή και άμεση επαφή με το 
προσωπικό σας και ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν συχνά μεγαλύτερη 
αυτονομία και συμμετέχουν προσωπικά στον σχεδιασμό των μεθό-
δων εργασίας και του ίδιου του χώρου εργασίας.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, είναι σκόπιμο να εξα-
σφαλίζονται καλές συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, 
και η διαχείρισή τους δεν χρειάζεται να είναι σύνθετη. Συχνά, με 

απλές βελτιώσεις είναι δυνατόν να βελτιωθούν σημαντικά η υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία, και στους περισσότερους τομείς δεν 
απαιτείται ειδική εμπειρογνωσία για να μπορέσετε να εντοπίσετε 
δυνητικούς κινδύνους και να αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα τους 
αντιμετωπίσετε. Τις περισσότερες φορές, η παρατήρηση απλώς του 
χώρου εργασίας, η ανάκληση στη μνήμη σας προγενέστερων συμ-
βάντων και η συζήτηση με το προσωπικό σας επαρκούν ώστε να 
διαμορφώσετε μια ικανοποιητική εικόνα των πιθανών κινδύνων ή 
των στοιχείων που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, καθώς και 
των στοιχείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων οδηγών και εργαλείων που μπορούν 
να σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Η αρμόδια εθνική αρχή 
για την ασφάλεια και την υγεία και ο αντίστοιχος οργανισμός της ΕΕ 
(EU-OSHA) αποτελούν κατάλληλα σημεία αφετηρίας για την ανα-
ζήτηση σχετικού υλικού. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρέχει 
επίσης ορισμένα πρακτικά παραδείγματα και παραπομπές.
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Εκτίμηση 
επικινδυνότητας 

στην πράξη3
Μία από τις βασικές νομικές υποχρεώσεις του εργοδότη στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι «να έχει στη διάθεσή 
του μια εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαιτέρους κιν-
δύνους» και «να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν […]».

Ωστόσο, η εκτίμηση επικινδυνότητας ΔΕΝ συνιστά απλώς υποχρέ-
ωση, αλλά αποτελεί την πραγματική βάση για την υιοθέτηση οποιασ-
δήποτε προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας και 
της υγείας και είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς 
και υγιούς χώρου εργασίας. Θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία και 
για την παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης και κατάρτισης στους 
εργαζομένους.

Βασικά στάδια και πηγές πληροφοριών
Η νομοθεσία δεν ορίζει τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της εκτίμησης 
επικινδυνότητας, αν και για ορισμένους ειδικούς τομείς ή δραστη-
ριότητες υψηλού κινδύνου ενδέχεται να προβλέπεται απαίτηση για 
την κάλυψη ορισμένων στοιχείων/κινδύνων. Η εθνική νομοθεσία 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αναλυτικότερες απαιτήσεις σχετικά 
με το περιεχόμενο και τη μορφή των εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη διεξαγωγή εκτίμησης επικιν-
δυνότητας, αλλά στην ουσία αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να εξετάσετε τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη 

στους εργαζομένους σας και να αποφασίσετε με ποιον τρόπο μπο-
ρείτε να αποτρέψετε την πρόκληση της βλάβης. Η σχετική διαδικα-
σία περιλαμβάνει τα πέντε στάδια που παρουσιάζονται στο σχήμα 2.

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των εργα-
ζομένων και των εκπροσώπων τους στη διαδικασία, διότι θα σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τους υφιστάμενους κινδύνους. Θα πρέ-
πει επίσης να ενημερωθούν για τα συμπεράσματα που θα προκύ-
ψουν από την εκτίμηση, καθώς και για τα επακόλουθα μέτρα που 
θα λάβετε.

Άλλες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνουν την ανάλυση προγε-
νέστερων συμβάντων, στατιστικά στοιχεία υγείας, καθώς και συμ-
βουλές από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία και από κλαδικές ενώσεις. Είναι ιδιαιτέρως χρή-
σιμο να εξετάζονται τα «παρ’ όλίγον συμβάντα» —δηλαδή συμβά-
ντα που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε τραυματισμό, ασθένεια ή 
βλάβη, αλλά ευτυχώς δεν είχαν αυτή την κατάληξη.

Στους χώρους εργασίας, τα παρ’ ολίγον συμβάντα είναι συνήθεις 
καταστάσεις, παρότι συχνά παραβλέπονται. Ωστόσο, θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν δωρεάν μαθήματα τρόπων πρόληψης ατυχημάτων. 
Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με παρ’ ολί-
γον συμβάντα και η ανάλυση των πληροφοριών για τη λήψη των 
ενδεδειγμένων διορθωτικών μέτρων αποτελούν κατάλληλο τρόπο 
προαγωγής της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

«ΠΑΡ’ ΟΛΊΓΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
— “ΘΕΩΡΊΑ ΤΟΥ 
ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ”

Για κάθε σοβαρό τραυματισμό 
που αναφέρεται, υπάρχουν 
300 παρ’ ολίγον συμβάντα.»ΣΤΑΔΊΟ 1 Συγκέντρωση πληροφοριών

ΣΤΑΔΊΟ 2 Εντοπισμός κινδύνων

ΣΤΑΔΊΟ 3 Εκτίμηση της επικινδυνότητας που 
προκύπτει από τους κινδύνους (εκτίμηση 
των πιθανοτήτων και της σοβαρότητας των 
επιπτώσεων και λήψη απόφασης σχετικά 
με το αν ο κίνδυνος είναι ανεκτός)

ΣΤΑΔΊΟ 4 Προγραμματισμός δράσεων για την 
εξάλειψη ή τη μείωση της επικινδυνότητας. 
Επανεξέταση εκτίμησης

ΣΤΑΔΊΟ 5 Τεκμηρίωση της εκτίμησης  
επικινδυνότητας

Σχήμα 2. Πηγή: EU-OSHA
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Χρειάζεστε εξωτερικό σύμβουλο;

Εάν δεν διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες εντός της εταιρείας 
σας, πρέπει να ζητήσετε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα στον 
τομέα της υγείας και της ασφάλειας να αναλάβει τις σχετικές δρα-
στηριότητες και να διενεργήσει εκτίμηση επικινδυνότητας για λογα-
ριασμό της εταιρείας σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, 
αυτό δεν είναι απαραίτητο. Για την πλειονότητα των επιχειρήσεων 
θεωρείται επαρκής μια απλή διαδικασία που βασίζεται στην προ-
σωπική κρίση, χωρίς να απαιτούνται προσόντα ειδικού ή σύνθετες 
τεχνικές. Εάν διενεργήσετε την εκτίμηση επικινδυνότητας εσείς οι 
ίδιοι, για παράδειγμα με τη χρήση δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου, 
θα εξοικονομήσετε χρήματα και ταυτόχρονα θα είστε βέβαιοι ότι 
έχετε λάβει υπόψη όλα τα σημαντικά ζητήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι απαραίτητη η βοήθεια 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παρά-
δειγμα:
• εάν πρέπει να εκτιμήσετε λιγότερο προφανείς κινδύνους, π.χ. σε 

ιδιαιτέρως σύνθετα τεχνικά συστήματα·
• εάν εξετάζετε επιμέρους λεπτομερή στοιχεία συγκεκριμένων κιν-

δύνων·
• επινοείτε κάποιο καινοτόμο τεχνικό μέτρο για τη μείωση της επι-

κινδυνότητας.

Σε περίπτωση που πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων:
• βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε κάποιον με τα κατάλληλα προσόντα και 

τις απαιτούμενες ικανότητες, και ελέγξτε αν προβλέπονται σχετι-
κές ρυθμίσεις στη σχετική εθνική νομοθεσία·

• εξασφαλίστε τη συμμετοχή των εργαζομένων σας ή των εκπρο-
σώπων τους στη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με το ποιος 
θα διενεργήσει την εκτίμηση επικινδυνότητας, τι θα πρέπει να 
καλύπτει αυτή και τι είδους συνέχεια θα πρέπει να δοθεί.

Καταστάσεις και δραστηριότητες στον 
χώρο εργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
κινδύνους

Κατά την προετοιμασία για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυ-
νότητας, μπορεί να θέλετε να εξετάσετε τις διαφορετικές πτυχές 
καταστάσεων και δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας που παρα-
τίθενται κατωτέρω. Υπενθυμίζεται ότι ο παρών κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός.

• χρήση εξοπλισμού εργασίας, όπως εργαλεία και μηχανήματα·
• πρακτικές εργασίας και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων·
• χρήση ηλεκτρικής ενέργειας·
• επικίνδυνες ουσίες, όπως αναθυμιάσεις, σκόνη, χημικές ουσίες·
• φυσικοί παράγοντες, όπως θόρυβος, κραδασμοί, ακτινοβολία·
• βιολογικοί παράγοντες, όπως μύκητες, βακτήρια, ιοί·
• περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ανεπαρκής φωτισμός, θερμο-

κρασία, υγρασία, αερισμός·
• ανθρώπινοι παράγοντες, όπως ο σχεδιασμός του εξοπλισμού και 

του χώρου εργασίας·
• ψυχολογικοί παράγοντες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 

στρες, βία, εκφοβισμό·
• μέτρα για την οργάνωση της εργασίας και την «τακτοποίηση του 

χώρου»·
• επαναλαμβανόμενη, βαριά εργασία ή εργασία που απαιτεί 

δύναμη, άβολες στάσεις του σώματος που μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα μυοσκελετικές διαταραχές·

• άλλοι παράγοντες, όπως κίνδυνοι που συνδέονται με άλλα άτομα, 
εργασία με ζώα, καιρικές συνθήκες κ.λπ.

Για καθέναν από τους ανωτέρω κινδύνους διατίθεται αναλυτικό-
τερη καθοδήγηση που έχει καταρτιστεί είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU-OSHA) είτε από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές. Πρόκειται για χρήσιμες πηγές αναλυτικότερων πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού αλλά και διαχείρισης των εν λόγω 
κινδύνων.

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές μη υποχρεωτικού χαρακτήρα σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005: http://bookshop.
europa.eu/el/--pbKE6805058/

• Minimising chemical risk to workers’ health and safety through substitution, (Ελαχιστοποίηση των χημικών κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της αντικατάστασης), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=738&langId=en&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes

• Η επισήμανση των χημικών προϊόντων αλλάζει: πώς αυτό επηρεάζει την προστασία των εργαζομένων;, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes

• Chemicals at work — a new labelling system — Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new 
classification, labelling and packaging system (Χημικές ουσίες στην εργασία: νέο σύστημα επισήμανσης — Βοηθητικός οδηγός 
προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους για τη διαχείριση της μετάβασης στο νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και 
συσκευασίας), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7634&type=2&further
Pubs=yes

• Καθοδήγηση και διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης επικινδυνότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση χημικών κινδύνων, 
προσβάσιμα από τους ιστότοπους των εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA: https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/national-
focal-points/focal-points-index

Σχήμα 3. Ο Napo σε … κίνδυνο ηλεκτροπληξίας — Κοινοπραξία Napo

Βλέπε, για παράδειγμα, τις κατευθύνσεις που έχουν καταρτιστεί μέχρι στιγμής για τη διαχείριση χημικών κινδύνων:

http://bookshop.europa.eu/el/--pbKE6805058/
http://bookshop.europa.eu/el/--pbKE6805058/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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Ευάλωτοι εργαζόμενοι και άλλα άτομα

Κατά τη διεξαγωγή εκτίμησης επικινδυνότητας, θα πρέπει επίσης 
να δίνεται προσοχή στους εργαζομένους που μπορεί να είναι ιδι-
αιτέρως ευάλωτοι (βλέπε σχήμα 4), καθώς και σε άλλα άτομα που 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας: εργολάβοι, επισκέπτες, ευρύ 
κοινό. Συχνά, τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τη μείωση των 
κινδύνων για τους ευάλωτους εργαζομένους ωφελούν σε κάθε 
περίπτωση ολόκληρο το εργατικό δυναμικό.

Ιεράρχηση κινδύνων και δράσεις 
παρακολούθησης
Αφού εντοπίσετε τους κινδύνους και γνωρίζετε πλέον τα άτομα που 
ενδεχομένως κινδυνεύουν, θα πρέπει να προβείτε σε αξιολόγηση και 
ιεράρχηση των κινδύνων. Πρέπει επίσης να ελέγξετε αν προβλέπο-
νται ειδικές νομικές υποχρεώσεις, για παράδειγμα, όσον αφορά τυχόν 
ιδιαιτερότητες της εκτίμησης επικινδυνότητας, της ενημέρωσης ή της 
κατάρτισης των εργαζομένων κ.λπ., που συνδέονται με συγκεκριμένο 
κίνδυνο, τομέα δραστηριότητας ή κατηγορία εργαζομένων.
Κατά την εφαρμογή των μέτρων που είναι απαραίτητα για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σας, πρέπει να λαμβάνετε 
υπόψη τις ακόλουθες γενικές αρχές πρόληψης:
• αποφυγή των κινδύνων·
• εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν·
• καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους·
• προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά 

τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των 
εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, 
προκειμένου ιδίως να μετριαστεί η μονότονη εργασία·

• παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής·
• αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγό-

τερο επικίνδυνο·
• προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο 

που ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της 
εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλ-
λοντος στην εργασία·

• προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση 
με τα μέτρα ατομικής προστασίας (π.χ. έλεγχος της έκθεσης σε 
αναθυμιάσεις με τη χρήση τοπικού συστήματος εξαερισμού και 
όχι ατομικής μάσκας προστασίας της αναπνοής)·

• επιδίωξη βελτίωσης του επιπέδου προστασίας.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας και η λήψη των επακόλουθων μέτρων 
πρόληψης και προστασίας δεν πραγματοποιούνται άπαξ και διά 
παντός. Θα πρέπει να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που λαμβάνετε, να προσαρμόζετε το σχέδιό σας εάν συντρέ-
χουν λόγοι και να ελέγχετε αν προκύπτουν νέοι κίνδυνοι με τις αλλα-
γές που επιφέρετε στις δραστηριότητες και στον χώρο εργασίας σας.

Τεκμηρίωση της εκτίμησης επικινδυνότητας

Βάσει της νομοθεσίας, οφείλετε να καταγράφετε τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης επικινδυνότητας που διενεργείτε και τα μέτρα προστασίας 
που λαμβάνετε και να τηρείτε γραπτό μητρώο αναφοράς, υποχρέωση 
που είναι πράγματι εύλογη. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να 
αποδεικνύετε στους εργαζομένους σας, στις συνδικαλιστικές ενώσεις 
και στους επιθεωρητές εργασίας ότι έχετε λάβει τεκμηριωμένες απο-
φάσεις σχετικά με τους κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισής 
τους. Θα αποτελεί επίσης χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των μέτρων που έχετε σχεδιάσει. Δεν προβλέπονται 
ειδικές απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο του γραπτού μητρώου, 
αλλά θα ήταν λογικό να περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα ακόλουθα:
• το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του ή των προσώπων που 

διενεργούν την εξέταση·
• τους κινδύνους που εντοπίζονται·
• τις ομάδες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους·
• τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας – πότε σχεδιάζετε να τα θέσετε 

σε εφαρμογή, ποιος θα είναι αρμόδιος για αυτά και πώς θα παρα-
κολουθείτε την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

• πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους στη διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Υπάρχει πληθώρα εργαλείων που μπορούν να σας διευκολύνουν 
κατά τη διενέργεια και καταγραφή της εκτίμησης επικινδυνότητας, 
μεταξύ των οποίων οδηγοί, κατάλογοι ελέγχου και υποδείγματα. 
Ορισμένες ιδέες παρουσιάζονται ενδεικτικά στο πλαίσιο που βρί-
σκεται στο τέλος της παρούσας ενότητας, ενώ για περαιτέρω υλικό 
μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του EU-OSHA και της αντί-
στοιχης εθνικής αρχής για την ασφάλεια και την υγεία.

Ηλεκτρονικά εργαλεία εκτίμησης 
επικινδυνότητας

Ιδιαίτερα χρήσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 
είναι τα ηλεκτρονικά, διαδικτυακά εργαλεία εκτίμησης της επι-
κινδυνότητας, όπως το εργαλείο OiRA (Online interactive Risk 
Assessment — επιγραμμικό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης 
επικινδυνότητας). Τα εργαλεία OiRA είναι εύχρηστα και διατίθενται 
δωρεάν. Με τα εργαλεία αυτά μπορείτε να διενεργήσετε όλα τα 
στάδια της εκτίμησης επικινδυνότητας: από το στάδιο εντοπισμού 
και αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, τη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, 
έως και την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Υπάρχουν 
ήδη περίπου 120 εργαλεία OiRA τα οποία διατίθενται σε διάφορες 
γλώσσες και είναι προσαρμοσμένα στους διάφορους τομείς. Παρό-
μοια εργαλεία υπάρχουν επίσης σε αρκετά κράτη μέλη3.

Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάρτιση έκθεσης εκτίμησης επικινδυ-
νότητας μέσω εργαλείου OiRA ή αντίστοιχων εργαλείων μπορεί να 
θεωρείται συμμόρφωση με την υποχρέωση εκτίμησης επικινδυνό-
τητας· για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, συνι-
στάται να ελέγξετε την κείμενη εθνική νομοθεσία ή να απευθυνθείτε 
στην αντίστοιχη εθνική επιθεώρηση εργασίας.

Σχήμα 5. Πηγή: EU-OSHA. Παραδείγματα τομέων που καλύπτονται από ειδικά εργαλεία OiRA

3 https://oiraproject.eu/en/irat-network

Βυρσοδεψία Ιδιωτικές 
υπηρεσίες 
ασφαλείας

Κομμώσεις Εργασίες 
γραφείου

Οδικές 
μεταφορές

Τροφοδοσία Εκπαίδευση Επισκευές 
αυτοκινήτων

Σχολές οδηγών

ΤΟΜΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΊ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ 
ΔΊΑΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΊΝΔΥΝΟ

 ► Εργαζόμενοι με αναπηρίες
 ► Διακινούμενοι εργαζόμενοι
 ► Εργαζόμενοι μικρότερης και μεγαλύτερης 

ηλικίας
 ► Εγκυμονούσες και θηλάζουσες γυναίκες
 ► Μη καταρτισμένο ή άπειρο προσωπικό
 ► Εργαζόμενοι στον τομέα της συντήρησης
 ► Ανοσοκατασταλμένοι εργαζόμενοι
 ► Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα 

υγείας, π.χ. βρογχίτιδα
 ► Εργαζόμενοι υπό φαρμακευτική αγωγή που 

ενδέχεται να αυξάνει την ευπάθειά τους
Σχήμα 4. Πηγή: EU-OSHA

https://oiraproject.eu/en/irat-network
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Η πρόληψη ως 
βασική αρχή4

Εάν συμβεί ατύχημα και προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη 
και τον θάνατο κάποιου ατόμου ή εάν κάποιο άτομο εκτεθεί σε 
επικίνδυνη ουσία που θα του προκαλέσει καρκίνο, τότε είναι πολύ 
αργά. Η ζημιά έχει γίνει.

Είναι σαφώς προτιμότερο, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για 
την εταιρεία σας, να ενεργείτε προτού συμβεί κάτι κακό, να προλαμ-
βάνετε τον κίνδυνο και να τον αποτρέπετε. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο η πρόληψη αποτελεί βασική έννοια και πρωταρχικό 
στόχο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Προληπτικά μέτρα

Τα προληπτικά μέτρα αποσκοπούν στη μείωση των πιθανοτήτων 
πρόκλησης εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. 
Διακρίνονται δύο είδη προληπτικών μέτρων:

1. μηχανολογικά ή τεχνικά μέτρα — σχεδιάζονται ώστε να επι-
δρούν άμεσα στην πηγή κινδύνου, με σκοπό την εξάλειψη, 
τον περιορισμό ή την αντικατάστασή της. Παράδειγμα τεχνι-
κού μέτρου θα μπορούσε να αποτελεί η εξάλειψη της σκόνης 
με ψεκαστήρες νερού για την πρόληψη της έκθεσης σε σκόνη 
χαλαζία·

2. οργανωτικά ή διοικητικά μέτρα — έχουν ως στόχο την αλλαγή 
συμπεριφορών και στάσεων, καθώς και την προώθηση θετικής 
νοοτροπίας σε θέματα ασφάλειας.

Οι επιβλαβείς παράγοντες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη φύση 
των διαδικασιών, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τον εξοπλισμό 
στον χώρο εργασίας, αλλά ενδέχεται επίσης να επηρεάζονται από 
τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας.

Τα προληπτικά μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται από μέτρα προ-
στασίας και μετριασμού των επιπτώσεων.

Μέτρα προστασίας

Τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να είναι πρωτίστως συλλογικά. Η 
λήψη ατομικών μέτρων μπορεί να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση, 
σε περίπτωση που οι συλλογικές λύσεις δεν είναι εφικτές ή αποτε-
λεσματικές.

1. λήψη συλλογικών μέτρων — έχουν σχεδιαστεί ώστε να περι-
φράσσουν ή να απομονώνουν τον κίνδυνο, για παράδειγμα, 
με τη χρήση φυσικών εμποδίων, οργανωτικών ή διοικητικών 
μέτρων, προκειμένου να μειώνεται η διάρκεια της έκθεσης 
(εκ περιτροπής εργασία, χρονομέτρηση της εργασίας, σήμανση 
ασφάλειας), και στη συνέχεια

2. λήψη ατομικών μέτρων — όλα τα κατάλληλα μέσα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) που αποσκοπούν στην προστασία του εργα-
ζομένου.

Σχήμα 6. Πηγή: EU-OSHA, εκστρατεία για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» 2012-2013.

Το όραμα για μηδενικό αριθμό 
ατυχημάτων

Το όραμα για μηδενικό αριθμό ατυχημάτων βασίζεται στην 
πεποίθηση ότι όλα τα ατυχήματα μπορούν να αποτραπούν.

Το όραμα αυτό αποτελεί περισσότερο φιλοσοφική θεώρηση 
παρά αριθμητικό στόχο: σύμφωνα με το σκεπτικό του, κανείς 
δεν θα πρέπει να τραυματίζεται ή να χάνει τη ζωή του σε ατύ-
χημα. Οι άνθρωποι έχουν μεν την τάση να κάνουν λάθη, αλλά 
οι εσφαλμένες ενέργειες δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλε-
σμα τραυματισμούς. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο 
θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην ασφάλεια κατά τον σχε-
διασμό κάθε ανθρώπινου περιβάλλοντος, είτε εργασίας είτε 
διαβίωσης.

Πηγή: OSH Wiki

Σχήμα 7. Πηγή: OSH-Wiki

ΊΕΡΑΡΧΊΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εξάλειψη ή αντικατάσταση

Μηχανολογικοί έλεγχοι

Μέσα ευαισθητοποίησης

Ενημέρωση

ΜΑΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη 
θεραπεία
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Μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων

Τέλος, θα πρέπει να εξετάσετε πιθανά μέτρα μετριασμού των επι-
πτώσεων με σκοπό τη μείωση της σοβαρότητας τυχόν ζημίας στις 
εγκαταστάσεις και βλάβης στους εργαζομένους και στο ευρύ κοινό. 
Παραδείγματα αποτελούν, μεταξύ άλλων:
• σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
• σχεδιασμός εκκένωσης,
• συστήματα προειδοποίησης (συναγερμοί, λυχνία που αναβοσβή-

νει),
• δοκιμή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις και προσο-

μοιώσεις ετοιμότητας, σύστημα πυρόσβεσης,
• σχέδιο επιστροφής στην εργασία.

Κατάρτιση 
ΕΑΥ5

Νομικές υποχρεώσεις και η σημασία της κατάρτισης ΕΑΥ

Κάθε προληπτικό μέτρο θέτει μια πρακτική πρόκληση στους εργα-
ζομένους: θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους και να 
προσαρμοστούν σε νέο εξοπλισμό ή σε νέες διαδικασίες. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό, ήδη κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης 
σχετικά με την εφαρμογή νέου μέτρου ΕΑΥ, να αναρωτηθείτε πώς 
θα διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι θα μάθουν και θα αρχίσουν να 
εφαρμόζουν το μέτρο με τον ταχύτερο και καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Εάν δεν λάβετε υπόψη αυτή την παράμετρο, το σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρείας σας απλώς δεν θα λειτουργήσει. Πράγματι, 
σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες στις οποίες εξετάστηκε η αποδο-
τικότητα των παρεμβάσεων ασφάλειας και υγείας, οι παρεμβάσεις 
που περιλαμβάνουν κατάρτιση και οργανωτικές αλλαγές είναι απο-
δοτικότερες από τις παρεμβάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε 
τεχνικές αλλαγές4.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία για την ασφά-
λεια και την υγεία προβλέπει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει 
στους εργαζομένους του κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον 
τομέα της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και πληροφορίες και 
οδηγίες σχετικά με τη θέση εργασίας του και τα καθήκοντά του.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοί σας 
λαμβάνουν κατάλληλες πληροφορίες επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:
• κατά την πρόσληψη,
• σε περίπτωση μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων,
• σε περίπτωση εισαγωγής νέας τεχνολογίας ή νέου εξοπλισμού,
• σε περίπτωση αλλαγής των κινδύνων που συνδέονται με τον 

χώρο εργασίας.

Κατάλληλη εκπαίδευση δικαιούνται επίσης οι εργαζόμενοι με συγκε-
κριμένες ευθύνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η κατάρ-
τιση είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντική για τους εργαζομένους 
νεαρής ηλικίας ή για τους εργαζομένους με περιορισμένη επαγ-
γελματική πείρα. Υπενθυμίζεται ότι οι επικεφαλής ομάδας, τα διευ-
θυντικά στελέχη και οι προϊστάμενοι πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται στους εργαζομένους σας ευκαιρίες για 
να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις και να τις ανανεώνουν κατά δια-
στήματα. Υπενθυμίστε τους επίσης ότι έχουν ευθύνη να προστατεύ-
ουν τόσο τη δική τους υγεία και ασφάλεια όσο και την υγεία και την 
ασφάλεια των συναδέλφων τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που 
τους παρέχονται στο πλαίσιο της κατάρτισης ΕΑΥ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των εργα-
ζομένων σας και των εκπροσώπων τους στον σχεδιασμό των 
δράσεων κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό η κατάρτιση αποκτά μεγα-
λύτερη χρησιμότητα —διότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλύτερα 
τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας στην πράξη—, ενώ αυξάνεται 
παράλληλα και ο βαθμός επιτυχίας της, δεδομένου ότι οι εργαζόμε-
νοι θα παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσήλωση την κατάρτιση 
εάν έχουν συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό της.

4 https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-
sized-enterprises

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Τρόπος οργάνωσης της κατάρτισης ΕΑΥ

Η κείμενη εθνική νομοθεσία ή οι ειδικές ανά τομέα κανονιστικές 
διατάξεις ενδέχεται να προβλέπουν ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης, αλλά εν γένει το ζητού-
μενο είναι να έχουν οι εργαζόμενοι πλήρη επίγνωση του τι πρέπει 
και τι δεν πρέπει να κάνουν ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα 
και τα προβλήματα υγείας.

Γενικά, εσείς αποφασίζετε με ποιον τρόπο θα επιτύχετε τον στόχο 
αυτό.

Και σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να προσεγγίσετε τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση χρησιμοποιώντας την κοινή λογική. Είναι 
προς το συμφέρον σας οι εργαζόμενοι να ξέρουν τι κάνουν: δεν 
είστε υποχρεωμένοι να διοργανώσετε συνεδρίες κατάρτισης απλώς 
και μόνο για τυπικούς λόγους· είστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι να 
παρέχετε επαρκή στήριξη στους εργαζομένους σας ώστε να απο-
φεύγονται τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας.

Μπορείτε να μεταδώσετε το ίδιο περιεχόμενο με εντελώς διαφορε-
τικές μεθόδους, καθεμία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από διαφο-
ρετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Κατά γενικό κανόνα, όσο 
πιο ενεργή είναι η συμμετοχή τόσο καλύτερο είναι και το μαθησιακό 
αποτέλεσμα. Είναι επίσης σκόπιμο να λάβετε υπόψη και το κοινό 
στο οποίο απευθύνεστε: πρέπει να λαμβάνετε υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, η πείρα, η θέση και το μορφωτικό επίπεδο των εργα-
ζομένων τόσο κατά την επιλογή του περιεχομένου της κατάρτισης 

όσο και κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη βέλτιστη μέθοδο και 
μορφή της κατάρτισης.

Για παράδειγμα θα πρέπει να σκεφτείτε επίσης ποιος είναι ο κατάλ-
ληλος χρόνος διεξαγωγής της κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν να 
την παρακολουθήσουν και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή 
εκείνοι που εργάζονται με διαφορετικό ωράριο.

Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να διοργανώνουν ολοκληρωμένα 
προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβού-
λους, ενώ το ίδιο μπορεί να ισχύει και για εταιρείες που χειρίζονται 
ιδιαιτέρως επικίνδυνες ουσίες ή χρησιμοποιούν άκρως εξειδικευ-
μένο εξοπλισμό.

Για μικρές εταιρείες με συνήθεις κινδύνους, μπορεί να αρκεί η διορ-
γάνωση απλών συνεδριών ευαισθητοποίησης ή ενημέρωσης και 
ενδέχεται να προτιμήσετε τη χρήση απλών μεθόδων, όπως ενημε-
ρωτικά φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις μέσω των προϊσταμένων 
και των συμβούλων ή συζητήσεις σε ομάδες.

Για την αναζήτηση ετοιμοπαράδοτου υλικού κατάρτισης, μπορείτε 
να επισκεφτείτε τους ιστότοπους της αρμόδιας εθνικής αρχής για 
την ασφάλεια και την υγεία και του EU-OSHA. Ενδιαφέρον παρά-
δειγμα αποτελεί η σειρά κινουμένων σχεδίων Napo, την παραγωγή 
της οποίας έχουν αναλάβει διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία NAPO.

Ο Napo είναι ο ήρωας της σειράς κινουμένων σχεδίων που ενσαρκώνει έναν τυπικό 
εργαζόμενο σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα. Ο Napo δεν περιορίζεται σε συγκεκρι-

μένη θέση εργασίας ή περιβάλλον εργασίας, αλλά η προσωπικότητα και η εξωτε-
ρική του εμφάνιση παραμένουν ίδιες σε όλες τις ταινίες. Ο Napo είναι ένας απλός 

άνθρωπος —ούτε καλός ούτε κακός, ούτε νέος ούτε ηλικιωμένος. Από αυτή την 
άποψη, ο χαρακτήρας του είναι πολιτιστικά ουδέτερος. Πρόκειται για έναν πρό-
θυμο εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να αποτελεί θύμα καταστάσεων τις οποίες 
δεν δύναται να ελέγξει, αλλά μπορεί επίσης να εντοπίζει κινδύνους και να κάνει 
χρήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της οργάνωσης της 
εργασίας. Ο Napo είναι ένας συμπαθής και ελκυστικός χαρακτήρας, με έντονες 
αντιδράσεις και συναισθήματα. Όταν ο Napo είναι ενοχλημένος, πλήττει ή ερω-
τεύεται, αυτό φαίνεται! Έτσι, όλοι μπορούν να ταυτιστούν με τον Napo, από τους 

εργαζομένους νεαρής ηλικίας μέχρι κάποιον ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία επί 
σειρά ετών.

Σχήμα 8. Πηγή: Κοινοπραξία NAPO

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• Στο έγγραφο με τίτλο «Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union» (Δήλωση του Λουξεμ-
βούργου σχετικά με την προώθηση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) προβλέπονται διάφορες αρχές, οι οποίες αποσκοπούν στην 
πρόληψη των προβλημάτων υγείας στην εργασία (συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών, των ατυχημάτων, των τραυματισμών, των 
επαγγελματικών ασθενειών και του στρες που συνδέονται με την εργασία) και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων προαγωγής της υγείας 
και της ευημερίας του εργατικού δυναμικού: http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf

• OSH Wiki: Prevention and control strategies (Στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου): https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_
strategies#cite_note-Machinesafety-20

• OSH Wiki: Organisational measures of accident prevention (Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων): https://oshwiki.eu/
wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2

• OSH Wiki: Zero accident vision (Το όραμα για μηδενικό αριθμό ατυχημάτων): https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision

http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision
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Εξασφάλιση επιτυχούς κατάρτισης ΕΑΥ

Ο EU-OSHA έχει προσδιορίσει διάφορους παράγοντες που μπορούν να συμ-
βάλουν στην επιτυχή έκβαση της κατάρτισης ΕΑΥ που παρέχετε:
• ζήλος και προσήλωση των ανώτερων στελεχών και της διοίκησης όσον 

αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, που μπορούν να περιλαμ-
βάνουν την παρουσία τους στις συνεδρίες κατάρτισης·

• παροχή κατάρτισης στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού συνολικού συστή-
ματος διαχείρισης της ασφάλειας για την αποτροπή των κινδύνων που 
σχετίζονται με τον χώρο εργασίας. Η κατάρτιση από μόνη της δεν είναι 
αποτελεσματική στη μείωση των κινδύνων·

• αξιοποίηση συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο έμπειρων 
νεαρών εργαζομένων και έμπειρων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ως 
συμβούλων. Αυτό αποτελεί θετική εμπειρία τόσο για τους νέους όσο και για 
τους παλαιότερους συναδέλφους·

• χρήση ενεργητικών, συμμετοχικών μεθόδων μάθησης, π.χ., μέσω των 
οποίων οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και 
να επιλύουν πραγματικά προβλήματα εργασίας, σε πραγματικούς χώρους 
εργασίας·

• αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών στη διαδικασία εκτί-
μησης της επικινδυνότητας και πρόληψης στον πραγματικό χώρο εργασίας. 
Με τον τρόπο αυτό η άσκηση αποκτά νόημα για τους νεαρούς εργαζομέ-
νους και αξία για τους εργοδότες·

• κατάρτιση των προϊσταμένων, των συμβούλων και των εκπαιδευτών σχε-
τικά με τα καθήκοντά τους και στο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας·

• καθιέρωση της κατάρτισης ΕΑΥ ως αναπόσπαστου μέρους της διά βίου 
μάθησης και ανάπτυξης. Ο νόμος προβλέπει ότι η επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία δεν θα πρέπει να αποτελεί «εφάπαξ» κατάρτιση που παρέχεται 
κατά την έναρξη της εργασίας.

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, ENETOSH (Education and 
Training in Occupational Safety and Health) — κριτήρια για την επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών, ανάπτυξη εναρμονισμένου και 
υψηλού επιπέδου περιεχομένου κατάρτισης και δημιουργία συστήματος πιστοποίησης. Τα κριτήρια καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς 
ικανοτήτων: i) εκπαίδευση του εκπαιδευτή, ii) βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας, iii) προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας, iv) δια-
χείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Τα κριτήρια έχουν μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο 
του ENETOSH, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html

• Οδηγίες με τη μορφή της σειράς κινουμένων σχεδίων Napo: https://www.napofilm.net/el/about-napo/the-napo-story  
Ο Napo είναι ο ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων που θέτει σημαντικά θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας με εύθυμο 
τρόπο που μπορεί εύκολα να απομνημονευτεί. Ο συμπαθής χαρακτήρας του ενσαρκώνει έναν τυπικό εργαζόμενο σε οποιονδήποτε 
κλάδο ή τομέα. Η παραγωγή των ταινιών του Napo υλοποιείται με τη συμμετοχή διαφόρων σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια 
οργανισμών: AUVA (Αυστρία)· DGUV (Γερμανία)· HSE (Ηνωμένο Βασίλειο)· INAIL (Ιταλία)· INRS (Γαλλία)· SUVA (Ελβετία)· καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA). Οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα 
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας στον τομέα της ΕΑΥ.

ΕΠΊΛΟΓΗ ΤΑΊΝΊΩΝ ΤΟΥ NAPO

 ► Όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο
 ► Όχι αστείες καταστάσεις
 ► Πρόληψη με τη συμμετοχή όλων
 ► «Οι πνεύμονες στην εργασία»
 ► Ασφαλείς μετακινήσεις
 ► Ασφαλής συντήρηση
 ► Η προστασία του δέρματος
 ► Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες
 ► «Ασφάλεια εντός... κι εκτός εργασίας»
 ► Σε κίνδυνο!
 ► Εκστρατεία «μειώστε την καταπόνηση»
 ► Εκστρατεία «από την αρχή με ασφάλεια»
 ► Εκστρατεία «καταπολεμήστε τον θόρυβο»
 ► Η καθαριότητα
 ► Στο εργοτάξιο
 ► Οι περιπέτειες του Napo
 ► Σωστή σήμανση

Νέες ταινίες κυκλοφορούν τακτικά 
από την κοινοπραξία Napo. Μπορείτε 
να επισκεφτείτε τον ιστότοπο  
www.napofilm.net

http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html
https://www.napofilm.net/el/about-napo/the-napo-story
http://www.auva.at/
http://www.dguv.de/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.inail.it/
http://www.inrs.fr/
http://www.suva.ch/english/startseite-en-suva.htm
http://www.napofilm.net
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Ηγεσία και 
νοοτροπία ΕΑΥ6

Ανεξάρτητα από την ακρίβεια της εκτίμησης επικινδυνότητας που 
διενεργείτε και από την ποιότητα των μέτρων διαχείρισης των κιν-
δύνων που λαμβάνετε, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικό-
τητάς τους στην πράξη, πρέπει εσείς και τα υπόλοιπα διευθυντικά 
στελέχη της εταιρείας σας να δίνετε το παράδειγμα στην πράξη. 
Πρέπει να δείχνετε στους εργαζομένους σας ότι πιστεύετε πραγμα-
τικά στη σημασία της υγείας και της ασφάλειας και ότι είστε όντως 
αποφασισμένοι να τηρήσετε κατά γράμμα τα σχέδια δράσης σας.

Νοοτροπία ασφάλειας και υγείας

Η νοοτροπία ασφάλειας και υγείας αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς παράγοντες για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος ασφάλειας. Συνεπάγεται την τοποθέτηση των αρχών 
και των στόχων της υγείας και της ασφάλειας μεταξύ των βασικών 
εταιρικών αξιών και την ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές δρά-
σεις και αποφάσεις.

Η θετική νοοτροπία σε θέματα ασφάλειας υποδηλώνει ότι αποτε-
λείτε αξιόπιστο παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις συμπε-
ριφορές και τις αξίες που προάγετε. Η καθημερινή προληπτική 
εποπτεία είναι εξίσου σημαντική με την ορατή δέσμευση για την 
απόδοση υψηλής προτεραιότητας στην ασφάλεια εντός του οργανι-
σμού. Εξυπακούεται ασφαλώς ότι και εσείς οι ίδιοι πρέπει να τηρείτε 
τους κανόνες. Οι εργαζόμενοί σας θα βλέπουν τις δικές σας ενέρ-
γειες και βάσει αυτών θα κρίνουν ποιες συμπεριφορές είναι αποδε-
κτές και ποιες όχι.

Η προσωπική σας επιρροή μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ισχυρή σε μια 
μικρή εταιρεία: εάν είστε ιδιοκτήτης / διευθυντικό στέλεχος ενός 
εργαστηρίου και ορισμένες φορές εργάζεστε μαζί με τους εργαζο-
μένους, η απόφασή σας για το αν θα χρησιμοποιήσετε εσείς οι ίδιοι 
μέσα ατομικής προστασίας, για παράδειγμα, θα επηρεάσει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη στάση των εργαζομένων σας.

Ομοίως, έχετε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να αποτελέσετε παρά-
δειγμα και να ενισχύσετε την υιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς ως 
μεσαίο διοικητικό στέλεχος ή συντονιστής ομάδας με στενή προ-
σωπική επαφή με τους εργαζομένους και ενεργή συμμετοχή στα 
καθημερινά τους καθήκοντα.

Ωστόσο, καίριας σημασίας είναι και ο ρόλος των ανώτερων στελε-
χών της επιχείρησης και των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
Η προτεραιότητα που δίνεται από μια εταιρεία και από τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα διευθυντικά στελέχη κάνουν 

χρήση του κύρους τους για να προωθήσουν τη συμμόρφωση με την 
πολιτική και τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, 
παρέχει στους εργαζομένους το κίνητρο να τηρούν και οι ίδιοι τα 
πρότυπα που ορίζει η διοίκηση.

Ο εκτελεστικός οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου HSE5 προτείνει ορισμένα παραδείγματα σχε-
τικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να 
δείχνουν με εύκολο και ορατό τρόπο τη δέσμευσή τους για επαγ-
γελματική ασφάλεια και υγεία στο εσωτερικό της εταιρείας τους:
• Να επισκέπτεστε τους χώρους εργασίας για να επαινείτε τις 

ορθές προσεγγίσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και να 
επισημαίνετε μη ασφαλείς συμπεριφορές, ενθαρρύνοντας αλλα-
γές και εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν τηρούνται 
οι κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Οι επισκέψεις 
αυτές μπορούν να αποτελέσουν επίσης ευκαιρία για να θέσουν οι 
εργαζόμενοι τυχόν ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

• Να συμμετέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής υγείας και ασφάλειας.

• Να θίγετε το θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας κατά 
τις συνεδριάσεις ομάδας.

• Να συμμετέχετε ενεργά στη διερεύνηση ατυχημάτων, παρ’ ολίγον 
συμβάντων, συμβάντων και περιπτώσεων προβλημάτων υγείας.

• Να αναφέρετε την υγεία και την ασφάλεια σε ευρύ φάσμα απο-
δεκτών, όποτε αυτό είναι εφικτό.

• Να εστιάζετε με ισόρροπο τρόπο στις καλές και κακές ειδήσεις 
που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας, επαινώντας τις καλές 
συμπεριφορές και ειδήσεις και παρουσιάζοντας τις κακές ειδήσεις 
ως ευκαιρία βελτίωσης της κατάστασης.

• Να ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να συμμετέχουν προδρα-
στικά στη διαμόρφωση στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων στον 
τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

• Να καθορίζετε μακροπρόθεσμους στόχους ΕΑΥ και να μετράτε τις 
επιδόσεις της εταιρείας σας στον τομέα της ΕΑΥ.

• Να μεριμνάτε ώστε τα διευθυντικά στελέχη, οι προϊστάμενοι και 
τα στελέχη πρώτης γραμμής να είναι υπόλογα για την επαγγελ-
ματική ασφάλεια και υγεία.

Μπορείτε επίσης να ενισχύσετε την προβολή της ΕΑΥ σε επίπεδο 
ηγεσίας μέσω εσωτερικών κωδίκων δεοντολογίας ή κανόνων δια-
χείρισης, που θα καταρτίσετε σε συνεργασία με τους εργαζομένους 
σας, όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα που ακολουθεί.

5 http://www.hse.gov.uk/leadership/

https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_occupational_safety_and_health_culture
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
http://www.hse.gov.uk/leadership/
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Δέκα χρυσοί κανόνες για τη βελτίωση της διαχείρισης6

1. Να μην ξεχνάτε ότι εργάζεστε με ανθρώπους
• Να μην τους εξουθενώνετε
• Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανήματα
• Να τους αντιμετωπίζετε με αξιοπρέπεια και σεβασμό

2. Να ακούτε τους εργαζομένους και να συζητάτε μαζί τους
• Να μην αποκλείετε κανέναν
• Να το πράττετε συχνά
• Να εκτιμάτε και να αναπτύσσετε τις διαπροσωπικές δεξιό-

τητες των προϊσταμένων και των διευθυντικών στελεχών

3. Να επανορθώνετε άμεσα καταστάσεις
• Να μην αφήνετε άλυτα θέματα
• Να ενημερώνετε τους εργαζομένους για την πρόοδο που 

επιτυγχάνεται

4. Να διασφαλίζετε τη χρησιμότητα των γραφειοκρατικών σας 
διαδικασιών
• Να τις επικαιροποιείτε
• Να βεβαιώνεστε ότι έχουν νόημα

5. Να βελτιώνετε τις ικανότητες ΕΑΥ
• Ιδιαίτερα σε επίπεδο διαχείρισης

6. Να ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να σας μεταφέρουν 
κακές ειδήσεις

7. Να επιλύετε πρώτα τα προβλήματα στον χώρο εργασίας 
σας

8. Να μετράτε και να παρακολουθείτε τους κινδύνους στους 
οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι
• Να μην περιορίζεστε μόνο στην αντιμετώπιση συμβά-

ντων: να επανορθώνετε τις καταστάσεις πριν προκύψουν
• Να αντιμετωπίζετε τους κινδύνους στην πηγή τους

9. Να ελέγχετε σε συνεχή βάση την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σας
• Επιτυγχάνετε όντως τα αποτελέσματα που πιστεύετε ότι 

επιτυγχάνετε;

10. Να διαθέτετε επαρκείς πόρους σε χρόνο και χρήμα

Συμμετοχή των εργαζομένων

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή αποτελεσματικής νοοτροπίας ΕΑΥ δεν 
αφορά μόνο τα διευθυντικά στελέχη, αλλά και τους εργαζομένους. 
Ως διευθυντικό στέλεχος δεν έχετε λύση για όλα τα προβλήματα 
ασφάλειας και υγείας. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους δια-
θέτουν λεπτομερή γνώση και πείρα όσον αφορά τον τρόπο εκτέλε-
σης της εργασίας και το πώς επηρεάζονται από αυτήν. Για τον λόγο 
αυτό, οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι συμβάλλουν 
ενεργά στην ασφάλεια και την υγεία παρουσιάζουν συχνά χαμηλό-
τερα επίπεδα επαγγελματικού κινδύνου και χαμηλότερα ποσοστά 
ατυχημάτων. Μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε επίσης ότι οι παρεμ-
βάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις οποίες συμμετέ-
χουν ενεργά οι εργαζόμενοι είναι οι πλέον αποδοτικές7.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια είναι 
μια απλή αμφίδρομη διαδικασία, κατά την οποία οι εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι/εκπρόσωποι των εργαζομένων τους:

• συζητούν μεταξύ τους·
• λαμβάνουν αμοιβαία υπόψη τις ανησυχίες τους·
• ζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες·
• συζητούν εγκαίρως τα προβλήματα·
• εξετάζουν κάθε άποψη που εκφράζεται·
• λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις·
• επιδεικνύουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.

Γνωρίζετε ότι η νομοθεσία επιβάλλει την υποχρέωση να διασφαλί-
ζεται η συμμετοχή, η ενημέρωση, η καθοδήγηση, η κατάρτιση και 
η διαβούλευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας. Ωστόσο, η πλήρης συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δια-
βούλευση, καθώς οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να 
συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• EU-OSHA: Management Leadership in OSH — a practical guide (Διοικητική ηγεσία στην ΕΑΥ — Πρακτικός οδηγός): https://osha.europa.
eu/sites/default/files/publications/documents/el/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190ELC.pdf

• EU-OSHA: Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία — Πρακτικός οδηγός: https://osha.europa.eu/el/
tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide

• EU-OSHA: Worker participation practices — a review of case studies (Πρακτικές συμμετοχής των εργαζομένων — Επισκόπηση 
περιπτωσιολογικών μελετών): https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/
worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf

• Καλές πρακτικές στον ιστότοπο του EU-OSHA: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/
reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf

• Οδηγός του HSE: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf

• OSH Wiki — The importance of good leadership in OSH (Η σημασία της ορθής ηγεσίας στην ΕΑΥ): https://oshwiki.eu/wiki/The_
importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health

6 Οι δέκα χρυσοί κανόνες του εξορυκτικού τομέα στην Αυστραλία περιλαμβάνουν γενικούς κανόνες που θα μπορούσαν να ισχύουν σε οποιονδήποτε τομέα – https://oshwiki.eu/wiki/
The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health

7 https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-
sized-enterprises

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/el/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190ELC.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/el/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190ELC.pdf
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Τρία παραδείγματα 
διαχείρισης κινδύνων 

στην πράξη7
Οι κίνδυνοι στον χώρο εργασίας είναι πολλοί και διάφοροι. Η φύση 
ορισμένων από τους κινδύνους αυτούς και τα μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν για τη μείωσή τους είναι απολύτως κατανοητά, ενώ άλλοι 
κίνδυνοι είναι πιο σύνθετοι και δύσκολοι όσον αφορά τη διαχείρισή 
τους από τους εργοδότες. Οι μεταβολές στην αγορά εργασίας και 
την οργάνωση της εργασίας συνεπάγονται είτε την εμφάνιση νέων 
κινδύνων είτε την εξάπλωση υφιστάμενων κινδύνων. Στην παρούσα 
ενότητα παρουσιάζονται τρία παραδείγματα παραγόντων κινδύνου 
που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας και 
ενδέχεται να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Στη συνέχεια παρέ-
χονται ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για τον τρόπο 
διαχείρισής τους στην πράξη.

Τι σημαίνει πρακτικά στον χώρο εργασίας;
Το στρες στην εργασία μπορεί να συνδέεται με τους ακόλουθους 
παράγοντες:
• περιεχόμενο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του είδους 

καθηκόντων, επαφή με ανθρώπους μέσω της εργασίας (π.χ. 
πελάτες), αλλαγές στις διαδικασίες, αναδιάρθρωση και χρήση 
δεξιοτήτων

• ένταση της εργασίας και αυτονομία εργασίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των παραμέτρων του φόρτου εργασίας, του ρυθμού 
εργασίας και του ελέγχου

• ρυθμίσεις που διέπουν τον χρόνο εργασίας και εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

• κοινωνικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπι-
κών σχέσεων στην εργασία και της κοινωνικής υποστήριξης

• εργασιακή ανασφάλεια και εξέλιξη σταδιοδρομίας.

Στρες εμφανίζεται στον εργαζόμενο όταν αισθάνεται ότι υπάρχει ανα-
ντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και της δυνατότητάς 
του να αντεπεξέλθει σε αυτές. Είναι σαφές ότι ένα άτομο που εργάζε-
ται υπό συνθήκες που του προκαλούν στρες δεν μπορεί να αποδώσει 
στο μέγιστο των παραγωγικών και δημιουργικών δυνατοτήτων του, 
ενώ η εργασία υπό παρατεταμένο στρες μπορεί να οδηγήσει σε προ-
βλήματα συγκέντρωσης, σφάλματα και αρνητικές συμπεριφορές.

Το στρες στην εργασία ενδέχεται να έχει αρνητικές ψυχολογικές, 
σωματικές και κοινωνικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε εργασιακή 
εξουθένωση, κατάθλιψη και, σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και σε 
αυτοκτονία.

Πέραν των προβλημάτων ψυχικής υγείας, οι εργαζόμενοι που υπο-
φέρουν από παρατεταμένο στρες μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά 
προβλήματα σωματικής υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις ή 
μυοσκελετικά προβλήματα.

Τι πρέπει να κάνετε ως εργοδότες;
Πρέπει να εξετάσετε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και πιθανά 
μέτρα αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της εκτίμησης επικινδυνό-
τητας για την ασφάλεια και την υγεία που θα διενεργήσετε (βλέπε 
ανωτέρω για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή εκτιμή-
σεων επικινδυνότητας).

Αναζητήστε ενδείξεις εργασιακού στρες. Οι ενδείξεις αυτές μπορεί να 
είναι πολύ διαφορετικές: στο σχήμα 10 παρουσιάζονται ορισμένα παρα-
δείγματα οργανωτικών και ατομικών δεικτών του εργασιακού στρες.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές ερωτήσεις που 
μπορείτε να υποβάλετε στον εαυτό σας κατά τη διενέργεια της εκτί-
μησης επικινδυνότητας, καθώς και προτάσεις μέτρων για την αντιμε-
τώπιση ορισμένων από τα προβλήματα που ενδέχεται να εντοπίσετε:

Σχήμα 9. Πηγή: EU-OSHA. Εκστρατεία  
«Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» για την περίοδο 2014-2015

Στρες που 
συνδέεται με την 
εργασία:7.1

Η μείωση των 
επιδόσεων λόγω 
ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων 
μπορεί να έχει 
διπλάσιο 
κόστος 
από ό,τι η 
απουσία

Η εργασία υπό μόνιμη 
πίεση μπορεί να οδηγήσει 
στον πενταπλασιασμό των 

ατυχημάτων.

Κόστος1

Το εργασιακό στρες είναι 
οργανωτικό ζήτημα

ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΑΊ ΥΓΊΕΊΣ ΧΏΡΟΊ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ – ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΡΕΣ   2014-2015

Περίπου το ένα 
πέμπτο της αλλαγής 

του προσωπικού 
συνδέεται με 

το στρες στην 
εργασία.
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ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 ► Απουσία από την εργασία, υψηλά ποσοστά 

ανανέωσης του προσωπικού, πλημμελής 
τήρηση ωραρίου, προβλήματα πειθαρχίας, 
εκφοβισμός, επιθετική επικοινωνία, 
απομόνωση.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 ► Μειωμένη παραγωγή ή ποιότητα προϊόντος ή 

υπηρεσίας, ατυχήματα, ανεπαρκής διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, σφάλματα. 

ΔΑΠΑΝΕΣ
 ► Αυξημένες δαπάνες λόγω αποζημιώσεων ή 

αυξημένων δαπανών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παραπεμπτικών σε υγειονομικές 
υπηρεσίες.

ΑΤΟΜΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 ► Κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ ή χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, βία, εκφοβισμός ή 
παρενόχληση.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ► Προβλήματα ύπνου, αγχώδεις διαταραχές, 

κατάθλιψη, προβλήματα συγκέντρωσης, 
ευερεθιστότητα, προβλήματα στις 
οικογενειακές σχέσεις, εργασιακή 
εξουθένωση.

ΥΓΕΙΑ
 ► Προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, καρδιακά 

προβλήματα, έλκος, υπέρταση, συμπτώματα 
καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος

Σχήμα 10. Πηγή: EU-OSHA

 → «Ατμόσφαιρα»
Υπάρχει καλή, ανοιχτή επικοινωνία, υποστήριξη και αμοιβαίος σεβα-
σμός; Εκτιμώνται δεόντως οι απόψεις των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους;

 → Απαιτήσεις
Από πλευράς φόρτου εργασίας, οι εργαζόμενοι υπεραπασχολού-
νται ή υποαπασχολούνται; Διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες 
και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους; Πώς είναι 
το φυσικό (θόρυβος, κραδασμοί, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.) και το 
ψυχοκοινωνικό (βία, εκφοβισμός κ.λπ.) περιβάλλον;

 → Έλεγχος
Έχουν οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να εκφράζουν επαρκώς τη 
γνώμη τους σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους;

 → Σχέσεις
Πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και μεταξύ 
των συναδέλφων και των διευθυντικών στελεχών; Πώς είναι οι 
σχέσεις μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών; Υπάρχουν ενδείξεις εκφοβισμού ή παρενό-
χλησης;

 → Αλλαγές
Ανησυχούν οι εργαζόμενοι για την επαγγελματική τους κατάσταση; 
Μήπως τους προκαλούν σύγχυση οι αλλαγές στον χώρο εργασίας, 
και τι σημαίνει αυτό για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους;

 → Καθήκοντα
Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σύγκρουσης καθηκό-
ντων (αντικρουόμενες απαιτήσεις) ή διφορούμενων καθηκόντων 
(έλλειψη σαφήνειας);

 → Υποστήριξη, κατάρτιση και ατομικοί παράγοντες
Παρέχεται επαρκής κατατόπιση σε νεοπροσληφθέντες και στα μέλη 
του προσωπικού που αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα; Παρέχεται 
κοινωνική υποστήριξη στους εργαζομένους; Λαμβάνονται υπόψη 
ατομικές διαφορές;

Είναι σαφές ότι συντρέχουν επιχειρηματικοί λόγοι για την περαι-
τέρω διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, του τρόπου 
με τον οποίο επιδρούν στους εργαζομένους, καθώς και των μέτρων 
που θα μπορούσαν να ληφθούν για την πρόληψη ή τη μείωση των 
αρνητικών τους επιπτώσεων. Συμβουλευτείτε το πλαίσιο παραπο-
μπών στο τέλος της παρούσας ενότητας, και ειδικότερα τον ηλε-
κτρονικό οδηγό που έχει καταρτίσει ο EU-OSHA και διατίθεται σε 
ειδική έκδοση για τη χώρα σας. Άλλοι χρήσιμοι οδηγοί, κατάλογοι 
ελέγχου ή εργαλεία παρέχονται ενδεχομένως από την αρμόδια 
εθνική αρχή για την ασφάλεια και την υγεία.

Χρήσιμα εργαλεία και παραπομπές:

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Promoting mental health in the workplace: Guidance to implementing a comprehensive approach (Προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας: έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης). Εισάγει 
και παρέχει στους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλους ενδιαφερόμενους καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων ψυχικής 
υγείας στον χώρο εργασίας: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en

• EU-OSHA, Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και άγχος στην εργασία. Ο ιστότοπος αυτός περιλαμβάνει πόρους καλής πρακτικής σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα: https://osha.europa.eu/el/themes/psychosocial-risks-and-stress

• EU-OSHA, Πρακτικός ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Αυτός ο πολύγλωσ-
σος ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει συνδρομή στους εργοδότες και στους εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Είναι διαθέσιμος σε 30 επίσημες γλώσσες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει παραπομπές στην εθνική 
νομοθεσία και πληροφορίες σχετικά με εθνικούς πόρους και πρακτικά εργαλεία: http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-
resources/a-guide-to-psychosocial-risks

EU-OSHA, OSHwiki: Psychosocial issues (Ψυχοκοινωνικά ζητήματα). Ο ιστότοπος αυτός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εργασιακών προτύπων, καθώς και από τομεακή άποψη.  
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues

Καλές πρακτικές στον ιστότοπο του EU-OSHA: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-
good-practice-awards2014-2015booklet.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en 
https://osha.europa.eu/el/themes/psychosocial-risks-and-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
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Σχήμα 11. Σκηνές από την ταινία «Ο Napo στην εκστρατεία “μειώστε την καταπόνηση”» — Κοινοπραξία Napo

Τι σημαίνει πρακτικά στον χώρο εργασίας
Οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) αποτελούν το συνηθέστερο 
πρόβλημα που συνδέεται με την εργασία στην Ευρώπη και κοστίζει 
δισεκατομμύρια ευρώ στους εργοδότες και στα κράτη μέλη.

Οι δύο κύριες ομάδες ΜΣΔ είναι η οσφυαλγία/οι τραυματισμοί της 
σπονδυλικής στήλης και οι διαταραχές των άνω άκρων που σχετίζο-
νται με την εργασία (ορισμένες φορές αναφέρονται ως «κακώσεις 
λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης»). Είναι επίσης πιθανό να 
προσβληθούν και τα κάτω άκρα. Οι ΜΣΔ καλύπτουν βλάβες ή δια-
ταραχές των αρθρώσεων ή άλλων ιστών. Στα προβλήματα υγείας 
περιλαμβάνονται ήπιοι πόνοι έως και σοβαρότερες ιατρικές παθή-
σεις που απαιτούν τη χορήγηση άδειας ή ιατρική περίθαλψη. Σε χρό-
νιες ασθένειες, είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμη και σε αναπηρία 
και στην ανάγκη παραίτησης από την εργασία.

Μυοσκελετικές διαταραχές μπορούν να προκληθούν, ή να επιδει-
νωθούν, από σωματικούς (εργονομικούς, εμβιομηχανικούς) παρά-
γοντες, αλλά και από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όπως η ένταση 
της εργασίας, οι υψηλές απαιτήσεις, η περιορισμένη μεταβλητότητα, 
η έλλειψη ελέγχου επί της εργασίας, η ψυχική επιβάρυνση και η 
ανάληψη υψηλών επιπέδων ευθύνης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται 
με σωματικούς παράγοντες.

Επιπλέον, η εκδήλωση των παθήσεων αυτών επηρεάζεται επίσης 
από τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος, συμπερι-
λαμβανομένου του εξοπλισμού εργασίας και της διαρρύθμισης της 
θέσης εργασίας, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου 
που χειρίζεται ο εργαζόμενος.

Τι πρέπει να κάνετε ως εργοδότες;
Εργονομικοί κίνδυνοι υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χώρο εργασίας 
και αφορούν εργάτες εργοστασίων, οδηγούς ή γεωργούς, αλλά και 
εργαζομένους που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών και 
υπαλλήλους γραφείου. Ασφαλώς δεν μπορείτε να εξαλείψετε πλή-
ρως τους κινδύνους, αλλά το καλό νέο είναι ότι μπορείτε να λάβετε 
αποδοτικά από οικονομική άποψη μέτρα για την πρόληψη ή του-
λάχιστον την ελαχιστοποίηση ορισμένων ΜΣΔ8. Αυτό είναι λογικό, 
διότι από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι ορισμένες επενδύσεις 
για τη βελτίωση της εργονομίας / την καταπολέμηση των ΜΣΔ στον 
χώρο εργασίας δύνανται να συμβάλουν δυναμικά στην εξασφάλιση 
υψηλής απόδοσης επί της επένδυσης9.

Για τους εργαζομένους που πάσχουν ήδη από ΜΣΔ, η πρόκληση 
συνίσταται στη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους, στη συνέ-
χιση της άσκησης των καθηκόντων εργασίας τους και, αν είναι ανα-
γκαίο, στην επανένταξή τους στον χώρο εργασίας.

Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να εξετάζετε διάφορα 
είδη κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά λειτουργούν συν-
δυαστικά και ότι υπάρχουν άλλοι μη συνδεόμενοι με την εργασία 
παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνιση ΜΣΔ (π.χ. προ-
σωπικές συνήθειες σωματικής δραστηριότητας, παχυσαρκία, στρες 
στην ιδιωτική ζωή).

Στους παράγοντες στην εργασία ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

• Σωματικοί παράγοντες, όπως:
 → χρήση δύναμης ή πίεση σε συγκεκριμένα σημεία·
 → επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κινήσεις που απαιτούν 
δύναμη·

 → άβολες ή στατικές στάσεις εργασίας.
Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω σωματικών παραγόντων, 
σημαντική είναι επίσης η εξέταση της χρονικής τους διάρκειας, 
δεδομένου ότι ο ανεπαρκής χρόνος ανάκαμψης αυξάνει τον κίνδυνο 
τραυματισμού.

8 Για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τον χειροκίνητο χειρισμό φορτίου, την εργασία με εξοπλισμό οθόνης προβολής και τη χρήση δονούμενων εργαλείων ή εξοπλισμών, θα πρέπει 
να ανατρέξετε ειδικά στις προβλεπόμενες διατάξεις των οδηγιών που καλύπτουν τους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας.

9 Από περιπτωσιολογικές μελέτες που περιλαμβάνονται σε μια πρόσφατη δημοσίευση προέκυψε συντελεστής κόστους-ωφέλειας έως 6,2: https://osha.europa.eu/el/tools-and-
publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises

Κίνδυνοι που συνδέονται με 
τις μυοσκελετικές διαταραχές7.2

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Περαιτέρω παραπομπές

• Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ΜΣΔ διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα του EU-OSHA: https://osha.europa.eu/el/themes/
musculoskeletal-disorders

• Πληροφορίες και αποτελέσματα από την εκστρατεία του EU-OSHA του 2000 με τίτλο «Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλή-
ματα που σχετίζονται με την εργασία»: https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders

• Πληροφορίες και αποτελέσματα από την εκστρατεία του EU-OSHA του 2007 με τίτλο «Μειώστε την καταπόνηση»: https://osha.europa.
eu/el/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns και https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/ 
publications/factsheets/78/view

• Βλέπε επίσης τα σχετικά άρθρα του OSH Wiki: https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders

• Παράγοντες εργασιακού περιβάλλοντος, όπως:
 → κραδασμοί·
 → πλημμελής φωτισμός, χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία·
 → περιορισμοί χώρου (ανεπαρκής χώρος για την άσκηση 
της δραστηριότητας ή για την ασφαλή άσκησή της)·

 → χαρακτηριστικά της επιφάνειας εργασίας και των 
καθισμάτων·

 → χαρακτηριστικά των αντικειμένων χειρισμού (μέγεθος και 
σχήμα, π.χ. υπερβολικά μεγάλα, ογκώδη, δύσχρηστα)·

 → βάρος και κατανομή του βάρους (π.χ. υπερβολικά βαρύ, 
ασταθές, απρόβλεπτο)·

 → φύση των λαβών των συσκευασιών, των εργαλείων και 
του εξοπλισμού (π.χ. δύσκολες στο κράτημα, εγγενώς 
επιβλαβείς – π.χ. αιχμηρές/καυτές).

• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως:
 → ένταση εργασίας (εργασία υψηλής ταχύτητας ή εργασία 
με αυστηρές προθεσμίες)·

 → έλλειψη ελέγχου επί των καθηκόντων ή του φόρτου 
εργασίας·

 → πνευματικός φόρτος εργασίας.
Αφού εντοπίσετε τους κυριότερους κινδύνους, διερευνήστε πιθα-
νούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Συχνά, απλές αλλαγές, όπως 
η ενθάρρυνση διαλειμμάτων, η εναλλαγή καθηκόντων ή μερικές 
απλές σωματικές ασκήσεις για όσους εκτελούν κατά κύριο λόγο 
καθιστική εργασία, μπορούν να αποφέρουν αξιόλογα αποτελέσματα. 
Φροντίστε να λαμβάνετε εκ των προτέρων υπόψη τις εργονομικές 
παραμέτρους, π.χ. κατά την αγορά νέου εξοπλισμού ή κατά τον επα-
νασχεδιασμό των χώρων εργασίας σας.

Υπάρχουν πολλοί πρακτικοί τρόποι πρόληψης ή ελαχιστοποίησης 
των ΜΣΔ:

• Διαρρύθμιση του χώρου εργασίας:
 → προσαρμόστε τη θέση, το ύψος και τη διαρρύθμιση για 
να βελτιώσετε τη στάση του σώματος κατά την εργασία·

 → προβλέψτε ρυθμιζόμενα καθίσματα, τη χρήση εξεδρών 
κ.λπ.·

 → εξασφαλίστε καλό φωτισμό, αποφύγετε τις 
αντανακλάσεις φωτός στις οθόνες.

• Εξοπλισμός:
 → βεβαιωθείτε ότι είναι εργονομικά σχεδιασμένος και 
κατάλληλος για τα καθήκοντα εργασίας·

 → προτιμήστε εργαλεία μικρού βάρους, μειώστε το βάρος 
των αντικειμένων.

• Εργαζόμενοι:
 → βελτιώστε την επίγνωση του κινδύνου·
 → διασφαλίστε την παροχή κατάρτισης σχετικά με τις ορθές 
μεθόδους εργασίας·

 → εξετάστε δυνατότητες παρακολούθησης της υγείας, 
προαγωγής της υγείας και δράσεων με σκοπό την 
επανένταξη των εργαζομένων που πάσχουν ήδη από 
ΜΣΔ.

• Οργάνωση της εργασίας:
 → προγραμματίστε τις εργασίες για την αποφυγή 
επαναλαμβανόμενης εργασίας ή παρατεταμένης εργασίας 
σε κακή στάση του σώματος·

 → προβλέψτε σύντομα συχνά διαλείμματα για τις πιο 
επικίνδυνες δραστηριότητες (όχι απαραιτήτως παύση)·

 → προβλέψτε εκ περιτροπής θέσεις εργασίας ή 
ανακατανομή της εργασίας.

https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders
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7.3.1 Εκτίμηση επικινδυνότητας που 
λαμβάνει υπόψη την ηλικία

Τι σημαίνει πρακτικά στον χώρο εργασίας
Πολλά χαρακτηριστικά, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η επαγ-
γελματική πείρα και η εμπειρογνωσία συσσωρεύονται με την πάροδο 
του χρόνου. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι 
πιθανό να συγκαταλέγονται στους βαθύτερους γνώστες και τους 
πλέον αφοσιωμένους εργαζομένους, είναι προς το συμφέρον σας να 
διασφαλίσετε ότι μπορούν να συμβάλλουν πλήρως και ενεργά στις 
δραστηριότητες της εταιρείας σας. Η πολυμορφία των γενεών θα 
δώσει ώθηση στη δημιουργικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της 
εταιρείας σας και, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η δυνατότητα 
προσέλκυσης, διατήρησης και αξιοποίησης των ταλέντων των εργα-
ζομένων μεγαλύτερης ηλικίας θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Γενικά, οι βασικές γνωστικές δεξιότητες δεν επηρεάζονται σχεδόν 
καθόλου πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ η νοημοσύνη, η 
γνώση, οι γλωσσικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται έως και την 
ηλικία των 60 ετών.

Ασφαλώς, ορισμένες σωματικές και αισθητηριακές δεξιότητες είναι 
πιθανό να εξασθενούν και, σε περίπτωση ατυχήματος, τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα ανάκαμψης, ωστόσο οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν όλους 
τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο.

Σχήμα 12. Πηγή: EU-OSHA, Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες — Ηλεκτρονικός οδηγός

Ηλικιακή σύνθεση του ενεργού πληθυσμού (1990-2060)

Εκτίμηση επικινδυνότητας 
που λαμβάνει υπόψη την 
πολυμορφία7.3

«Η βιολογική γήρανση συνδέεται 
ελάχιστα με την ηλικία του 
ανθρώπου σε έτη. Ορισμένοι 

ογδοντάχρονοι έχουν παρόμοιες σωματικές 
και πνευματικές ικανότητες με 
πολλούς εικοσάχρονους.»

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας — 10 Facts on ageing and the life course  
(10 δεδομένα για τη γήρανση και τον κύκλο ζωής).

1990 2014 2040

55-64 έτη 25-54 έτη 15-24 έτη
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Τι πρέπει να κάνετε ως εργοδότες;
Έχετε τις ίδιες ευθύνες έναντι τόσο των εργαζομένων μεγαλύτε-
ρης ηλικίας όσο και των υπόλοιπων εργαζομένων σας. Δεν υπάρχει 
λόγος να διενεργήσετε χωριστή εκτίμηση επικινδυνότητας για τη 
συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, ούτε θα πρέπει να διατυπώνετε 
παραδοχές αποκλειστικά με βάση την ηλικία. Οι μεγαλύτερης ηλι-
κίας εργαζόμενοι δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα· μπορεί να υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ατόμων της ίδιας ηλικίας. Αυτό 
οφείλεται στις διαφορές ως προς τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τη 
φυσική κατάσταση, τη γενετική προδιάθεση, το μορφωτικό επίπεδο 
κ.λπ.

Επιπλέον, πολλές αλλαγές που συνδέονται με την ηλικία έχουν 
μεγαλύτερη σημασία για κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες 
σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, αλλαγές στην ικανότητα ισορ-
ροπίας και τη σωματική δύναμη έχουν επιπτώσεις για τους πυρο-
σβέστες και το προσωπικό διάσωσης που εργάζονται σε ακραίες 
συνθήκες, φορούν βαρύ εξοπλισμό και σηκώνουν και μεταφέρουν 
ανθρώπους. Η μειωμένη ικανότητα εκτίμησης των αποστάσεων 
και της ταχύτητας κινούμενων αντικειμένων είναι σημαντική για 
τη νυχτερινή οδήγηση, αλλά δεν επηρεάζει τους υπαλλήλους γρα-
φείου.

Στην εκτίμηση επικινδυνότητας που λαμβάνει υπόψη την πολυ-
μορφία και την ηλικία, είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνετε τις 
ακόλουθες παραμέτρους:
• Σοβαρή αντιμετώπιση των ζητημάτων γήρανσης και ανάληψη 

θετικής δέσμευσης. Αντιμετώπιση του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού ως πλεονεκτήματος (και όχι ως προβλήματος).

• Προσαρμογή της εργασίας και των μέτρων πρόληψης στις ανά-
γκες των εργαζομένων.

• Συνεκτίμηση των αναγκών του γηράσκοντος εργατικού δυναμι-
κού κατά το στάδιο σχεδιασμού και προγραμματισμού.

• Παροχή επαρκούς κατάρτισης στους εργαζομένους. Παροχή 
κατάρτισης και πληροφοριών σχετικά με ζητήματα γήρανσης 

όσον αφορά τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στους αρμό-
διους για την εκτίμηση επικινδυνότητας, στα διευθυντικά στελέχη 
και στους προϊσταμένους, στους εκπροσώπους ασφάλειας κ.λπ.

• Η εκτίμηση της επικινδυνότητας που περιλαμβάνει το σύνολο των 
εργαζομένων θα πρέπει να ακολουθεί μια συμμετοχική προσέγ-
γιση και να εξασφαλίζει τη συμβολή των ενδιαφερόμενων εργα-
ζομένων, καθώς και να βασίζεται σε εξέταση των πραγματικών 
συνθηκών εργασίας.

• Παραδείγματα καλής πρακτικής για τη διενέργεια εκτίμησης επι-
κινδυνότητας που περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων 
χαρακτηρίζονται από συνδυασμό προληπτικών μέτρων (προ-
σαρμογή της εργασίας στο άτομο, προσαρμογή στην τεχνολο-
γική πρόοδο, παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους, 
παροχή ειδικής κατάρτισης κ.λπ.). Η εφαρμογή των ανωτέρω 
αλληλοσυνδεόμενων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυ-
χίας.

• Κάθε φορά που η εταιρεία σας προβαίνει σε αλλαγές του φυσικού 
περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας ή σε αγορά νέου εξοπλισμού, 
πρέπει να βεβαιώνεστε ότι οι αλλαγές αυτές είναι κατάλληλες και 
για το γηράσκον εργατικό δυναμικό.

Έπειτα από την εκτίμηση επικινδυνότητας, μπορεί να θελήσετε να 
προβείτε σε ορισμένες προσαρμογές για να ανταποκριθείτε στις 
μεταβαλλόμενες ικανότητες και στη μεταβαλλόμενη κατάσταση της 
υγείας των εργαζομένων. Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται με 
βάση αντικειμενικούς κινδύνους και τις ικανότητες των εργαζομέ-
νων, και όχι με βάση την ηλικία τους. Τα μέτρα αυτά δεν χρειάζεται 
να είναι πολύπλοκα ή δαπανηρά: ως χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αναφέρονται ενδεικτικά η τροποποίηση της οργάνωσης της 
εργασίας σε βάρδιες, η αυτοματοποίηση στερεότυπων εργασιών, η 
προσαρμογή του φωτισμού ή η παροχή θέσεων εργασίας με περισ-
σότερες δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες του εργαζομένου. 
Υπενθυμίζεται ότι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης 
των κινδύνων θα είναι επωφελής για όλους τους εργαζομένους 
(ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή ιθαγένειας).

Σχήμα 13. Βασικά στοιχεία επιτυχούς διαχείρισης της ηλικίας.  
Πηγή: EU OSHA, εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» 2016-2017

Μεταφορά γνώσης, 
κατάρτιση, διά βίου μάθηση

Εξέλιξη σταδιοδρομίας

Προσλήψεις

Πρακτικές ευέλικτου 
ωραρίου εργασίας

Διαχείριση ηλικίας

Αποχώρηση από 
την εργασία και 

μετάβαση προς τη 
συνταξιοδότηση

Προαγωγή της υγείας 
στον χώρο εργασίας

Εκ περιτροπής 
απασχόληση και 

αλλαγή καθηκόντων

Διαχείριση της 
επαγγελματικής 

ασφάλειας και υγείας
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Περαιτέρω παραπομπές:

• EU-OSHA, Διαχείριση ΕΑΥ στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού: https://osha.europa.eu/el/themes/
osh-management-context-ageing-workforce. Ο συγκε-
κριμένος ιστότοπος περιλαμβάνει πόρους καλής πρακτικής 
σχετικά με το εν λόγω θέμα, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (πληροφορίες σχετικά με πολιτικές, 
προγράμματα και πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επί-
πεδο): https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-
context-ageing-workforce/ep-osh-project

• EU-OSHA, Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για όλες 
τις ηλικίες — Ηλεκτρονικός οδηγός. Πρόκειται για ένα πρα-
κτικό εργαλείο που βοηθά τους εργοδότες και τους εργα-
ζομένους στη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας (ΕΑΥ) υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού. Ο ηλεκτρονικός οδηγός διατίθεται σε 31 εθνι-
κές εκδόσεις και αποσαφηνίζει με απλό τρόπο τα διάφορα 
ζητήματα παρουσιάζοντας αφενός πρακτικά παραδείγματα 
του τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται 
με τη γήρανση και του τρόπου διασφάλισης της μακροπρό-
θεσμης ασφάλειας και υγείας όλων των εργαζομένων και, 
αφετέρου, προτείνοντας συνδέσμους προς άλλους πόρους. 
https://healthy-workplaces.eu/el/healthy-workplaces-all-
ages-e-guide

Επιπλέον, μπορείτε να υιοθετήσετε μια ευρύτερη προσέγγιση με 
γνώμονα την ηλικία, ώστε να ωφεληθούν τόσο οι εργαζόμενοι 
όσο και η επιχείρησή σας. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, η 
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Διατίθεται μεγάλος αριθμός πόρων καλής πρακτικής. Συμβουλευ-
τείτε το πλαίσιο παραπομπών στο τέλος της παρούσας ενότητας, και 
ειδικότερα τον ηλεκτρονικό οδηγό που έχει καταρτίσει ο EU-OSHA 
και διατίθεται σε ειδική εθνική έκδοση για όλα τα κράτη μέλη. Άλλοι 
χρήσιμοι οδηγοί, κατάλογοι ελέγχου ή εργαλεία είναι πιθανό να 
παρέχονται από την αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια και την 
υγεία.

7.3.2 Εκτίμηση επικινδυνότητας που 
λαμβάνει υπόψη το φύλο

Τι σημαίνει πρακτικά στον χώρο εργασίας
Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την επαγγελματική τους ζωή, γεγονός που επηρεάζει 
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία τους. Απαιτούνται συνεχείς 
προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τόσο των 
γυναικών όσο και των ανδρών. Ωστόσο, μια «ουδέτερη ως προς 
το φύλο» προσέγγιση στον τομέα της εκτίμησης της επικινδυνό-
τητας και της πρόληψης μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση των 
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ή ακόμη και στην πλήρη 
παράβλεψή τους.

Όταν αναφερόμαστε στους κινδύνους στην εργασία, το μυαλό μας 
πηγαίνει περισσότερο σε άνδρες που εργάζονται σε κλάδους με 
υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων, όπως εργοτάξια ή αλιευτικά σκάφη, 
και λιγότερο σε γυναίκες που εργάζονται στους κλάδους της υγείας 
και της κοινωνικής πρόνοιας ή σε νέους κλάδους, όπως τα τηλεφω-
νικά κέντρα. Από μια προσεκτική εξέταση των πραγματικών συν-
θηκών εργασίας προκύπτει ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους στην εργασία. Επιπλέον, η 
διευκόλυνση της εκτέλεσης της εργασίας για τις γυναίκες θα διευ-
κολύνει εξίσου και τους άνδρες. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
συνυπολογίζεται η διάσταση του φύλου στις εκτιμήσεις επικινδυνό-
τητας στην εργασία.

https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://healthy-workplaces.eu/el/healthy-workplaces-all-ages-e-guide
https://healthy-workplaces.eu/el/healthy-workplaces-all-ages-e-guide
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Τι πρέπει να κάνετε ως εργοδότες;
Έχετε τις ίδιες ευθύνες, ανεξάρτητα από το φύλο των εργαζομένων 
σας. Δεν υπάρχει λόγος να διενεργήσετε χωριστή εκτίμηση επικιν-
δυνότητας για συγκεκριμένο φύλο και είναι σημαντικό να μην δια-
τυπώνετε παραδοχές αποκλειστικά με βάση το φύλο. Ωστόσο, θα 
πρέπει να έχετε επίγνωση της διάστασης του φύλου, η οποία έχει 
μεγαλύτερη σημασία για ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες 
σε σχέση με άλλες.

Γνωρίζετε ότι οι γυναίκες τείνουν να υποφέρουν περισσότερο από 
πόνους στο άνω τμήμα της σπονδυλικής στήλης και τα άνω άκρα 
λόγω της επαναλαμβανόμενης εργασίας, τόσο στον κλάδο της μετα-
ποίησης όσο και στον κλάδο των εργασιών γραφείου, και ότι το 
πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; 
Επίσης, απασχολούνται συχνά σε θέσεις εργασίας που απαιτούν 
παρατεταμένη ορθοστασία. Οι άνδρες, από την πλευρά τους, τεί-
νουν να υποφέρουν περισσότερο από οσφυαλγία λόγω άσκησης 
έντονης δύναμης στην εργασία. Οι άνδρες και οι γυναίκες εξακο-
λουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την έκθεση 
στους κινδύνους. Για παράδειγμα, βαρέα φορτία μεταφέρουν το 
42 % των εργαζόμενων ανδρών και μόνο το 24 % των εργαζόμε-
νων γυναικών. Αντιθέτως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
σηκώνουν ή μεταφέρουν ανθρώπους το 13 % των γυναικών, αλλά 
μόνο το 5 % των ανδρών.

Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας που λαμβάνει υπόψη την πολυ-
μορφία και το φύλο, είναι σημαντικό να ενσωματώσετε το φύλο, για 
παράδειγμα, με τους ακόλουθους τρόπους:
• εξετάζοντας τα πραγματικά καθήκοντα που εκτελούνται και το 

πλαίσιο των πραγματικών συνθηκών εργασίας·
• αποφεύγοντας παραδοχές σχετικά με την έκθεση στους κινδύ-

νους με βάση αποκλειστικά την περιγραφή των καθηκόντων ή 
τον τίτλο εργασίας·

• δίνοντας προσοχή για την αποφυγή των στερεοτύπων φύλου 
κατά την ιεράρχηση των κινδύνων σε υψηλούς, μεσαίους και 
χαμηλούς·

• εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των εργαζόμενων γυναικών στη 
διενέργεια της εκτίμησης της επικινδυνότητας. Εξετάστε τη δυνα-
τότητα χρήσης κύκλων υγείας και μεθόδων χαρτογράφησης των 
κινδύνων. Ορισμένες μέθοδοι μπορούν να αντληθούν από τη 
συμμετοχική εργονομία και τις παρεμβάσεις διαχείρισης στρες·

• μεριμνώντας ώστε οι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των εκτιμή-
σεων να διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά 
με τη διάσταση του φύλου στον τομέα της επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας·

• διασφαλίζοντας ότι τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιού-
νται για την εκτίμηση περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν τόσο 
τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Σε αντίθετη περίπτωση, τρο-
ποποιήστε τα·

• ενημερώνοντας τυχόν εξωτερικούς υπεύθυνους για τη διενέρ-
γεια της εκτίμησης ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν προσέγγιση που 
λαμβάνει υπόψη το φύλο, και επαληθεύοντας ότι είναι σε θέση 
να το πράξουν·

• δίνοντας έμφαση στη διάσταση του φύλου κατά την εξέταση των 
επιπτώσεων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία τυχόν προ-
γραμματιζόμενων αλλαγών στον χώρο εργασίας.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του στρες, λαμβάνονται υπόψη τα 
εξής:
• αλληλεπίδραση μεταξύ οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλο-

ντος, καθώς και τα προγράμματα εργασίας και των ανδρών και 
των γυναικών·

• εξέλιξη σταδιοδρομίας·
• παρενόχληση·
• συναισθηματικοί «στρεσογόνοι παράγοντες»·
• απρόβλεπτες διακοπές της εργασίας και εκτέλεση διαφόρων 

εργασιών ταυτόχρονα.

Περαιτέρω παραπομπές:

• EU-OSHA, Έκθεση με τίτλο «Gender issues in safety and health at work» (Θέματα σχετικά με το φύλο στον τομέα της ασφάλειας 
και της υγείας στην εργασία). Στην έκθεση υπογραμμίζεται η διττή σημασία της συνεκτίμησης του φύλου στην πρόληψη των κινδύ-
νων και της ένταξης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση. Η 
συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο τομέων πολιτικής έχει καίρια σημασία, από το ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι και τον χώρο εργασίας, για 
την προώθηση της βελτίωσης της πρόληψης των κινδύνων στον χώρο εργασίας και στις δύο περιπτώσεις: https://osha.europa.eu/en/
tools-and-publications/publications/reports/209/view

• EU-OSHA, Ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Factsheet 43 — Ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκτίμηση κινδύνων». Στο ενημε-
ρωτικό δελτίο υπογραμμίζεται η ανάγκη καταβολής συνεχών προσπαθειών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τόσο των γυναι-
κών όσο και των ανδρών. Περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα διαφόρων κλάδων εργασίας και 
παραγόντων κινδύνων που είναι χρήσιμοι για την εκτίμηση επικινδυνότητας που λαμβάνει υπόψη το φύλο: https://osha.europa.eu/el/
tools-and-publications/publications/factsheets/43

Συμβουλευτείτε το πλαίσιο παραπομπών που ακολουθεί και απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια και την υγεία για 
τυχόν περαιτέρω διαθέσιμους χρήσιμους οδηγούς, καταλόγους ελέγχου ή εργαλεία.

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/43


ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΊΤΕ ΕΚΔΟΣΕΊΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:
• ένα αντίτυπο:  

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:  
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη 
(http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή  
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την 
Ένωση) (*).

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να 
χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:
• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_el.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
http://bookshop.europa.eu
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