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Διαδικτυακό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) 
 

Εργαλεία εκτίμησης κινδύνων OiRA                                                
 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και 

Υγείας Κύπρου και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία (EU-OSHA)  προχώρησε στην ετοιμασία του εργαλείου εκτίμησης κινδύνων 

OiRA για τις Σχολικές Μονάδες (πατήστε εδώ για απευθείας σύνδεση στο εργαλείο) 

 

Πλατφόρμα OiRA 
 

Η πλατφόρμα του OiRA βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://oiraproject.eu. Πατώντας, στον σύνδεσμο, θα μεταβείτε στην ιστοσελίδα που 

φαίνεται πιο κάτω. 

 

Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα έχει προεπιλεγμένη την αγγλική γλώσσα. Εάν δεν 

είστε εξοικειωμένοι με  την αγγλική γλώσσα, η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα για 

την επιλογή της ελληνικής γλώσσας.  Όπως βλέπετε την ιστοσελίδα, στο πάνω 

μέρος της οθόνης δεξιά θα δείτε σε ορθογώνιο κουτί την λέξη «English». Για να 

επιλέξετε ελληνικά πατήστε το μικρό βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της λέξης 

English και ακολούθως επιλέξετε Ελληνικά.  

Πλατφόρμα OiRA 

 

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B12%5D=12&field_sector%5B215%5D=215&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/
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Με την επιλογή της ελληνικής γλώσσας η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα 

εμφανίζεται όπως πιο κάτω: 

 

Ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό    
                                

Στη γαλάζια μπάρα  της ιστοσελίδας, μπορείτε να  βρείτε διάφορες πληροφορίες που 

αφορούν την Εκτίμηση Κινδύνου (τι είναι και πως γίνεται κ.λπ.), τα εργαλεία OiRA (τι 

είναι, συχνές ερωτήσεις για το OiRA κ.λπ.).  

Κάποιες από τις ενότητες διαθέτουν επιμέρους θέματα τα οποία εμφανίζονται σε 

πίνακα και μπορείτε να τα επιλέξετε.  

  

 

Γαλάζια μπάρα Ιστοσελίδας 
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Μετάβαση στα εργαλεία OiRA 

Για να μεταβείτε στα εργαλεία εκτίμησης κινδύνων OiRA θα πρέπει να επιλέξετε την 

τέταρτη ενότητα «OiRA & Εργαλεία». Πατώντας σε αυτήν, θα εμφανιστεί πίνακας 

με επιμέρους θέματα.  

 

Τότε, θα επιλέξετε το δεύτερο θέμα «Εργαλεία OiRA» ώστε πατώντας σε αυτό να 

μεταβείτε στα εργαλεία OiRA που αφορούν διάφορους τομείς/κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας.  Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα εμφανίζονται όλα τα εργαλεία που 

έχουν  ετοιμαστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και τους Εθνικούς Εταίρους.  

Επιλογή ενότητας στην γαλάζια μπάρα – Εμφάνιση επιμέρους θεμάτων  

 

Ιστοσελίδα με τα Εργαλεία OiRA που έχουν ετοιμαστεί για διάφορους τομείς 

/ κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
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Επιλογή εργαλείου OiRA ανάλογα με τον κλάδο / τομέα της επιχείρησης 

 

Για να επιλέξετε κάποιο από τα εργαλεία OiRA που 

αφορούν την Κύπρο, θα πρέπει να πατήσετε στο βέλος 

που βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «Χώρα».  Ακολούθως, 

επιλέξτε και πατήστε την λέξη Κύπρος. 

 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας τη λέξη Κύπρος  θα γίνει αυτόματα η επιλογή 

των εργαλείων που αφορούν την Κύπρο, και μόνο αυτά θα 

εμφανίζονται στην οθόνη.  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε απευθείας στην 

οθόνη με τα εργαλεία που αφορούν την  Κύπρο πατήστε 

εδώ. 

 Όποιο τρόπο και αν επιλέξετε για την μετάβαση σας στην 

καρτέλα,  στην οθόνη του υπολογιστή σας θα δείτε τα πιο 

κάτω:  

                                                         

Πατώντας με το ποντίκι 

(mouse) στη μπάρα που 

βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της 

οθόνης, και μετακινώντας προς 

τα κάτω τη μπάρα,   μπορείτε 

να δείτε όλα τα εργαλεία που 

αφορούν την Κύπρο.  

 

Στη συνέχεια για να επιλέξετε 

τον κλάδο που σας αφορά, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το 

εργαλείο που αφορά τις 

«Σχολικές Μονάδες» πατήστε 

κάτω από τον σχετικό  τίτλο 

στο σημείο που αναφέρει 

«Πρόσβαση στο εργαλείο». 

 

 

 

Επιλογή Εργαλείων OiRA που αφορούν την Κύπρο  

 

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B12%5D=12&sort=alphabetically
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Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το εργαλείο που αφορά τις «Σχολικές 

Μονάδες»  ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία: Πατήστε  στο βέλος που 

βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «Χώρα» και ακολούθως επιλέξτε και πατήστε την λέξη 

Κύπρος. Μετά πατήστε στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «Κλάδος» και 

ακολούθως επιλέξτε και πατήστε την λέξη Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η πιο κάτω καρτέλα στην οθόνη του υπολογιστή σας. 

Στη συγκεκριμένη καρτέλα παρουσιάζονται δυο επιλογές: 

 Εκτέλεση της δοκιμαστικής έκδοσης του εργαλείου 

 Εγγραφή και σύνδεση με το εργαλείο OiRA 

Παράδειγμα Επιλογής του εργαλείου OiRA για τις Σχολικές Μονάδες 
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Στην περίπτωση που επιλέξετε να «εκτελέσετε τη δοκιμαστική έκδοση του 

εργαλείου», δηλαδή πατώντας σε αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορείτε να 

αποθηκεύσετε την εργασία σας ούτε να τυπώσετε οποιαδήποτε έκθεση που να 

αφορά την μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου.  

Για αυτό θα πρέπει  να «συνδεθείτε» με το εργαλείο OiRA. Για να συνδεθείτε με το 

εργαλείο πρέπει απαραίτητα να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, δηλαδή πρέπει να 

εγγραφείτε. 

 

Εγγραφή στο εργαλείο OiRA 
 

Εάν δεν έχετε εγγραφεί, ποτέ ξανά προηγουμένως, τότε επιλέξετε «εγγραφείτε». 

Πατώντας πάνω σε αυτή τη λέξη θα δείτε την πιο κάτω καρτέλα: 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) 

και ένα κωδικό πρόσβασης, στα αντίστοιχα κουτάκια. 

Διεύθυνση email: θα πρέπει αν έχετε ένα έγκυρο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

Εάν δεν είχατε μέχρι τώρα, κάποιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τότε θα πρέπει 

να προβείτε στη δημιουργία  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτού προχωρήσετε για 

εγγραφή.  

Επιθυμητός Κωδικός Πρόσβασης: Καταχωρήστε έναν κωδικό που είναι εύκολο 

για σας να τον θυμάστε 

Κωδικός πρόσβασης ξανά: Καταχωρήστε ξανά τον κωδικό που έχετε 

καταχωρήσει προηγουμένως 

Σημειώστε κάπου τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην εγγραφή (δηλαδή την 

ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τον κωδικό που καταχωρήσατε) καθώς θα είναι 

απαραίτητα κάθε φορά που θα χρειαστεί να συνδεθείτε μελλοντικά με το εργαλείο. 

 

 

 



8 

 

Μόλις εγγραφείτε, ακολούθως θα εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται πιο κάτω.  

Διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις και εφόσον τους αποδέχεστε επιλέξτε 

«Συμφωνώ και συνεχίζω». 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, εφόσον εγγραφήκατε την πρώτη φορά, 

δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ποτέ ξανά, φτάνει να θυμάστε τα στοιχεία που έχετε 

καταχωρήσει ώστε να είσαστε σε θέση να συνδεθείτε με το εργαλείο.  

 

Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης         
                                   

Έχει αναφερθεί προηγουμένως στην προηγούμενη ενότητα (επιλογή εργαλείου 

OiRA ανάλογα με τον κλάδο/ τομέα της επιχείρησης) ότι αφού πατήσετε το κουμπί 

«Πρόσβαση στο εργαλείο», εμφανίζεται η αρχική οθόνη στην  οποία σας παρέχεται 

η δυνατότητα να «συνδεθείτε» με το εργαλείο. Μόλις πατήσετε στη λέξη 

«συνδεθείτε»  θα εμφανιστεί η πιο κάτω καρτέλα στην οθόνη σας 
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Εάν  για οποιοδήποτε λόγο, έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης μην ανησυχείτε. 

Πατήστε στο «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» και θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: 

 

 

Δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), με την οποία 

κάνατε εγγραφή στο εργαλείο OiRA, πατήστε «Επόμενο» και σε λίγα λεπτά  θα σας 

σταλούν τα στοιχεία του κωδικού σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email). 

 

Σύνδεση στο εργαλείο OiRA             
                                         

Για να «συνδεθείτε» με το εργαλείο OiRA, πατήστε στην αντίστοιχη λέξη.  
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Ακολούθως θα εμφανιστεί η πιο κάτω καρτέλα στην οθόνη σας 

 

 

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας που απαιτούνται  (email και κωδικό) και ακολούθως 

πατήστε «Σύνδεση».  

(Υπενθύμιση: Χρησιμοποιείστε το  email και τον κωδικό, που καταχωρήσατε την 

πρώτη φορά κατά την εγγραφή σας στο εργαλείο).  

 

Όταν πατήσετε στη λέξη «Σύνδεση», ακολούθως θα εμφανιστεί το πιο κάτω μήνυμα:  

 

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη μελέτη πατήστε στη φράση «ξεκινήστε μια νέα 

μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου». 
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Έναρξη μελέτης εκτίμησης Κινδύνου  (σύνδεση στο εργαλείο για πρώτη 

φορά) 

 

Εάν συνδεθήκατε για πρώτη φορά στο εργαλείο, τότε θα εμφανιστεί η πιο κάτω 

οθόνη. 

 

Πατήστε πάνω στο βελάκι (βρίσκεται δεξιά από τη φράση «hairdressers tool-demo» 

ώστε να ανοίξει η στήλη (κάρτα) με όλα τα εργαλεία Oira που αφορούν την  Κύπρο.  

Τότε η θα ανοίξει η καρτέλα με τα εργαλεία και θα πρέπει να επιλέξετε το εργαλείο 

που αφορά τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.    

 

Αφού πατήσετε στις «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»,  ακολούθως θα πρέπει να 

καταχωρήσετε έναν τίτλο για την μελέτη σας.  Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τίτλο 

το όνομα του Σχολείου ή άλλα στοιχεία ώστε να αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος, τι 

αφορά η μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου. Αφού ολοκληρώσετε, ακολούθως θα πατήσετε 

στο κουμπί «Έναρξη της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου».  
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Έναρξη μελέτης εκτίμησης Κινδύνου  (σύνδεση στο εργαλείο - όχι για πρώτη 

φορά) 

 

Εάν συνδεθήκατε στο εργαλείο (όχι, για πρώτη φορά) τότε, με την επιλογή του 

εργαλείου «Σχολικές Μονάδες»  από την αρχική οθόνη «Εργαλεία OiRA»  και τη 

σύνδεση σας  θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη. 

 

Θα πρέπει να δώσετε έναν τίτλο για την μελέτη σας.  Μπορείτε να καταχωρήσετε ως 

τίτλο το όνομα του Σχολείου ή άλλα στοιχεία ώστε να αντιλαμβάνεται εύκολα 

κάποιος, τι αφορά η μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου. Αφού ολοκληρώσετε, ακολούθως 

θα πατήσετε στο κουμπί «Επόμενο».  

 

Εφαρμογή του εργαλείου OiRA  για τη διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων  

Η διαδικασία για την Εκτίμηση των Κινδύνων δεν είναι περίπλοκη.  Πρέπει όμως το 
άτομο που θα ασχοληθεί με αυτή να διαθέτει χρόνο και γνώσεις για το αντικείμενο.  

Όπως, έχει αναφερθεί το εργαλείο OiRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιο πάνω 
διαδικασία.  Σε όλες τις ενότητες και υποενότητες του εργαλείου αναλύονται οι 
διάφορες πηγές κινδύνου καθώς και μέτρα που μπορεί να ληφθούν για μείωση ή 
εξάλειψή τους.  

Το άτομο (π.χ. ο εργοδότης, Διευθυντής Σχολείου / Γυμνασίου, δάσκαλος ή 
καθηγητής) που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή του εργαλείου OiRA, πρέπει να 
μελετήσει το περιεχόμενο όλων των ενοτήτων ώστε να έχει μια σφαιρική αντίληψη 
των κινδύνων που υπάρχουν στις Σχολικές μονάδες.   

Σημείωση: Το βασικό  πλεονέκτημα του εργαλείου OiRA είναι ότι μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε ΔΩΡΕΑΝ. Επίσης,  η διαδικασία για την εκτίμηση των 
κινδύνων με τη χρήση του Εργαλείου OiRA μπορεί να γίνει σε διαδοχικά 
στάδια καθώς το εργαλείο OiRA παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις 
απαντήσεις και τα σχόλια σας.  
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Διαδικασία εκπόνησης της Εκτίμησης των Κινδύνων με τη χρήση του 

εργαλείου OiRA 

Υπάρχουν πέντε (5) βασικά στάδια για την 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της Εκτίμησης των 
Κινδύνων με τη χρήση του εργαλείου OiRA.  

Αυτά τα στάδια εμφανίζονται στη αριστερή πλευρά της 
οθόνης. 

Επισημαίνεται ότι πατώντας  στο κουμπί «Βοήθεια», το 
εργαλείο σας παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για  όλα 
τα θέματα που αφορούν την χρήση και εφαρμογή του 
εργαλείου. 

 

 

1ο στάδιο - Προετοιμασία  

Στο στάδιο αυτό εμφανίζεται εισαγωγικό κείμενο που 
αφορά το Εργαλείο Εκτίμησης των Κινδύνων για τον 
κλάδο/τομέα που επιλέξατε. Ακολούθως, θα πρέπει να πατήσετε στο τέλος της 
σελίδας στη λέξη  «Έναρξη» για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο. 

 2ο και 3ο  στάδιο Αναγνώριση + Αξιολόγηση  

Στην πρώτη σελίδα, το εργαλείο σας δίνει τη 
δυνατότητα να εκτυπώσετε κατάλογο με το σύνολο 
των κινδύνων.  Για να ανοίξει ο κατάλογος θα πρέπει 
να πατήσετε στον σύνδεσμο «κατάλογο με το σύνολο 
των κινδύνων».  

Αυτός ο κατάλογος περιέχει αρκετές πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους που 
υπάρχουν στο υποστατικό / επιχείρηση σας. Αφού τον εκτυπώσετε, μπορείτε να τον 
δώσετε στους εργαζομένους / στο προσωπικό της επιχείρησης σας,  ως 
ενημερωτικό υλικό ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαδικασία 
αναγνώρισης των κινδύνων. 

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Ξεκίνησε την 
Αναγνώριση των Κινδύνων». 

2ο στάδιο – Αναγνώριση 

 
Στο στάδιο της αναγνώρισης, στο εργαλείο OiRA παρουσιάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι 
που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (κίνδυνοι που υπάρχουν 
στο σχολείο / γυμνάσιο ή προκύπτουν από τις δραστηριότητες / εργασίες που 
διεξάγονται σε αυτό). 
Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης θα παρατεθούν παραδείγματα με βάση το 
εργαλείο που αφορά τις Σχολικές Μονάδες.  

 

Στάδια εργαλείου OiRA 
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Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, στο μαύρο φόντο, εμφανίζονται τα 5 στάδια για 
την εκπόνηση της εκτίμησης των Κινδύνων.  

 

Από τη στιγμή που επιλέχθηκε το στάδιο της Αναγνώρισης + Αξιολόγησης η 
οθόνη εμφανίζεται όπως πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Στο γκρίζο φόντο της οθόνης μπορείτε να δείτε 
έναν κατάλογο επιλογών (menu) με όλες τις 
θεματικές ενότητες κινδύνων, τις υποενότητες 
κινδύνων καθώς και τους επιμέρους 
συγκεκριμένους κινδύνους/ προβλήματα που 
έχουν συμπεριληφθεί εξ΄ αρχής στο εργαλείο 
OiRA των Σχολικών Μονάδων.  

 

Για παράδειγμα, πατώντας στην 1η ενότητα που 
αφορά την «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» θα 
εμφανιστούν στην οθόνη, συγκεκριμένοι κίνδυνοι 
/ προβλήματα που αφορούν την εν λόγω ενότητα 
(βλέπε σχετική εικόνα στην επόμενη σελίδα). 

 

 

 

 

Οθόνη (Στάδιο: Αναγνώρισης + Αξιολόγησης) 

 

Κατάλογος Επιλογών  (menu) 
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Όπως βλέπετε στην πιο κάτω εικόνα, με την επιλογή της θεματικής ενότητας / 
υποενότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την αίθουσα διδασκαλίας,  
παρουσιάζονται οι κίνδυνοι ή τα προβλήματα με τη μορφή καταφατικών 
προτάσεων (μία πρόταση για κάθε κίνδυνο ή πρόβλημα), που σχετίζονται με τις 
διάφορες πτυχές της ασφάλειας και υγείας στην αντίστοιχη ενότητα του εργαλείου 
για τις Σχολικές Μονάδες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεματική Ενότητα Κινδύνων 
Παρουσιάση Κινδύνων / Προβλημάτων 
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Όταν επιλέξετε μια από τις προτάσεις (πατώντας στην κάθε πρόταση) εμφανίζεται 
η πιο κάτω οθόνη.  
 

Στην κάρτα παρουσιάζεται ενημερωτικό πληροφοριακό υλικό για τον κίνδυνο / 
πρόβλημα καθώς και πιθανές λύσεις. Επίσης, αφού πατήσετε στο «Νομικές 
αναφορές και αναφορές πολιτικής» εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τη Νομοθεσία  ή πρόσθετο υλικό που θα είναι χρήσιμο για τη συμμόρφωση σας 
κ.λπ. 

 

Συχνά υπάρχουν δύο επιλογές απάντησης («Ναι» ή «Όχι»), αλλά μερικές φορές 
μπορεί να εμφανιστεί και η επιλογή «Δεν ισχύει», το οποίο σε περίπτωση που 
επιλεγεί, υποδηλώνει  ότι ο κίνδυνος δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα. 
 

Πριν  απαντήσετε, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τις 
πληροφορίες που σας παρέχονται για κάθε κίνδυνο / πρόβλημα. 
 

Υπό εξέταση κίνδυνοι και προβλήματα ανά ενότητα / υποενότητα (στάδιο αναγνώρισης) 
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Αν το άτομο που εκτελεί την Εκτίμηση των Κινδύνων, επιλέξει το «Ναι», τότε δηλώνει 
ότι η κατάσταση είναι ασφαλής, δηλαδή η επικινδυνότητα στο χώρο εργασίας ή 
της διεξαγόμενης δραστηριότητας είναι πολύ χαμηλή καθώς θεωρεί ότι ήδη 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για μετριασμό ή εξάλειψη του κινδύνου. 
 

 

 

 

 

Αν το άτομο που εκτελεί την Εκτίμηση των Κινδύνων, επιλέξει το «Όχι», τότε δηλώνει 
ότι υπάρχει ο σχετικός κίνδυνος στο χώρο εργασίας ή κατά τη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας (σε αυτήν την  περίπτωση στην αίθουσα διδασκαλίας) και υπάρχει 
περαιτέρω ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος. 

 

 

 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις που ο χρήστης επιλέγει στο στάδιο της αναγνώρισης το 
«Όχι» εμφανίζεται ταυτόχρονα ένας πίνακας για την αξιολόγηση του κινδύνου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις το εργαλείο υπολογίζει αυτόματα τον βαθμό 
επικινδυνότητας (εκτίμηση επικινδυνότητας), αλλά παρέχεται και η δυνατότητα 
στον χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, να τροποποιήσει το βαθμό επικινδυνότητας 

 

Υπολογισμός Εκτίμησης Επικινδυνότητας 
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(πιθανότητα, συχνότητα, σοβαρότητα) των κινδύνων για τους οποίους πρέπει να 
ληφθούν μέτρα. 

(Σημείωση: Περισσότερες λεπτομέρειες / πληροφορίες για την αξιολόγηση του 
κινδύνου, παρέχονται στο επόμενο στάδιο (Αξιολόγηση) 

Επισημαίνεται ότι στο στάδιο της αναγνώρισης μπορείτε να προσθέσετε τυχόν 
σχόλια, εφόσον το επιθυμείτε, στο γκρίζο φόντο στο κάτω μέρος της κάρτας. 

Επίσης, για κάθε υπό εξέταση κίνδυνο, όταν απαντήσετε «Ναι» ή «Όχι» θα πρέπει 
ακολούθως να πατήσετε στο κουμπί «Αποθήκευση», που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της κάρτας,  ώστε να αποθηκευτεί η απάντησή σας. Προσέξτε, εάν ξεχάσετε να 
πατήσετε το εν λόγω κουμπί, τότε το εργαλείο θεωρεί ότι ο σχετικός κίνδυνος δεν 
έχει εξεταστεί / αναγνωριστεί από εσάς στο παρόν στάδιο.    

 

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Ποτέ μην απαντήσετε «Ναι», εφόσον κάποιος κίνδυνος 
υπάρχει στον υπό εξέταση χώρο της σχολικής μονάδας και δεν έχετε λάβει 
μέτρα για αποτροπή αυτού του κινδύνου.  

 

3ο στάδιο Αξιολόγηση  
 

Σε αυτό το στάδιο (το οποίο πλέον περιλαμβάνεται στην ίδια ενότητα με το 
προηγούμενο στάδιο "Αναγνώριση") αξιολογείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες πηγές κινδύνου ή προβλήματα και εκτιμάτε τη σοβαρότητά τους 
(εκτίμηση επικινδυνότητας).  Για κάθε κίνδυνο και ανάλογα με τη μέθοδο 
αξιολόγησης που έχει επιλεγεί να ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο εργαλείο που 
συμπληρώνετε, θα πρέπει: 

 να αποφασίσετε άμεσα σχετικά με την επικινδυνότητά του: υψηλή, μεσαία ή 
χαμηλή, ή  

 να ορίσετε τις μεταβλητές (την πιθανότητα, τη συχνότητα και τη σοβαρότητα 
των επιπτώσεων) κάθε κινδύνου, με βάση τις οποίες το εργαλείο OiRA θα 
υπολογίσει από μόνο του την επικινδυνότητα με βάση τις μεταβλητές που εσείς 
ορίσατε και το τελικό αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στο επόμενο στάδιο «Σχέδιο 
Δράσης» ή  

 απλά επιλέξτε "αποθήκευση και συνέχεια" (όταν η αξιολόγηση των κινδύνων έχει 
γίνει αυτόματα από το ίδιο το εργαλείο). Θα μπορείτε να αλλάξετε την 
προκαθορισμένη «εκτίμηση επικινδυνότητας» για τον συγκεκριμένο κίνδυνο, αν 
αυτό το κρίνετε απαραίτητο, στο επόμενο στάδιο «Σχέδιο Δράσης». 
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Επεξήγηση των μεταβλητών στο στάδιο της Αξιολόγησης 

Πιθανότητα: εκφράζετε την εκτίμησή σας σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να 
εμφανιστεί / εκδηλωθεί ο κίνδυνος  

 Μικρή - όταν ο κίνδυνος είναι αδύνατον να εμφανιστεί / εκδηλωθεί ή δεν υπάρχει 
περίπτωση να εμφανιστεί /εκδηλωθεί ποτέ. 

 Μέτρια - όταν ο κίνδυνος μπορεί να  εμφανιστεί / εκδηλωθεί σπάνια ή μπορεί να  
εμφανιστεί /εκδηλωθεί σε κάποιες περιπτώσεις. 

 Μεγάλη -  όταν ο κίνδυνος εκτιμάται ότι μπορεί να εκδηλωθεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις ή πάντα. 

Συχνότητα: εκφράζετε την εκτίμησή σας σχετικά με το πόσο συχνά ή ποια είναι η 
διάρκεια όπου ο εργαζόμενος εκτίθεται στον συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου. 

 Σχεδόν ποτέ 

 Τακτικά 

 Διαρκώς 

Σοβαρότητα επιπτώσεων: εκφράζετε την εκτίμησή σας σχετικά με το πόσο 
σοβαρές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις από την εκδήλωση του κινδύνου (για 

παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, 
ζημιές ή καταστροφές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
οικονομικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, επιπτώσεις στην 
ποιότητα των παραγομένων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.α.). 

 Μικρή  

 Μέτρια  

 Μεγάλη 

Παράδειγμα αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων με το 

εργαλείο OiRA 
(ενότητα: 1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – Σχολικές Μονάδες) 
 
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, σε όλες τις ενότητες παρουσιάζονται οι προς 
εξέταση κίνδυνοι, για τους οποίους πρέπει να απαντήσετε 
 
Καταρχήν πρέπει να κατανοήσετε τι σημαίνει το κάθε σύμβολο μπροστά από κάθε 
πρόταση που αφορά τους κινδύνους / προβλήματα.  
 

Πίνακας επεξήγησης Συμβόλων στο Εργαλείο OiRA 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Σύμβολο  Σημαίνει Ενέργεια Χρήστη  Επεξήγηση 

 
Βέλος σε 
γκρίζο 
χρώμα 

Υπό εξέταση 
Κίνδυνος 

Παρέλειψε να απαντήσει ΝΑΙ 
ή ΟΧΙ (αγνόησε την 
ερώτηση) και προχώρησε 
χωρίς να πατήσει το κουμπί 
για αποθήκευση. 

Ο κίνδυνος δεν έχει 
αναγνωριστεί.  Ο χρήστης, κάποια 
στιγμή θα πρέπει να επανέρθει για 
να απαντήσει.  

 
Ερωτηματικό 
σε κίτρινο 
χρώμα 

 

Κίνδυνος σε 
εκκρεμότητα 

Δεν επιλέχθηκε  καμία 
απάντηση (Παρέλειψε να 
απαντήσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) αλλά 
πάτησε το κουμπί για   
αποθήκευση.  

Αποφασίσατε να συνεχίσετε τη 
διαδικασία  και το θέμα (ερώτηση) 
θα εξεταστεί κάποια άλλη στιγμή 
(π.χ. λόγω έλλειψης χρόνου, 
αναγκαίων στοιχείων ή σχετικής 
πληροφόρησης).  Ο χρήστης, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Σύμβολο  Σημαίνει Ενέργεια Χρήστη  Επεξήγηση 
κάποια στιγμή θα πρέπει να 
επανέρθει για να απαντήσει. 

 
Σύμβολο 
επιλογής 
(τικ) σε 
πράσινο 
χρώμα 

Ασφαλής 
κατάσταση  

Απάντησε ΝΑΙ και  πάτησε το 
κουμπί για   αποθήκευση. 

Μπορεί να υπάρχει ο σχετικός 
κίνδυνος στο χώρο εργασίας ή 
κατά τη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας αλλά λαμβάνονται 
ήδη τα κατάλληλα μέτρα για 
μετριασμό ή εξάλειψη του 
κινδύνου. 
 

 
Σταυρός σε 
κόκκινο 
χρώμα 

Προσοχή 
Κίνδυνος 

Απάντησε ΟΧΙ και  πάτησε 
το κουμπί για   αποθήκευση. 

Υπάρχει ο σχετικός κίνδυνος στο 
χώρο εργασίας ή κατά τη 
διεξαγωγή της δραστηριότητας και 
υπάρχει ανάγκη για λήψη 
πρόσθετων μέτρων ώστε να 
μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος. 
 

 
Πατώντας στο κουμπί αριστερά 
«Αναγνώριση + Αξιολόγηση» 
εμφανίζεται ο κατάλογος με τις 
θεματικές ενότητες. Από το 
συγκεκριμένο κατάλογο, 
μπορείτε να επιλέξετε την 
ενότητα για την οποία επιθυμείτε 
να αναγνωρίσετε και να 
αξιολογήσετε τους κινδύνους.  
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
θα επιλέξετε την ενότητα 1. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Όπως 
θα διαπιστώσετε,   στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης 
εμφανίζονται όλοι οι προς 
εξέταση  κίνδυνοι που 
αφορούν την ενότητα 
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»,  
όπως φαίνεται στη διπλανή 
εικόνα: 
  
Επειδή, δεν έχετε δώσει 
απάντηση για τους πιο πάνω 
κινδύνους στην αριστερή 
πλευρά του κάθε κινδύνου 
εμφανίζεται το σύμβολο του 
βέλους σε γκρίζο χρώμα. Για 
σκοπούς παραδείγματος θα 
χρησιμοποιηθούν και οι τέσσερις 
περιπτώσεις  που αναφέρονται 
στον πίνακα επεξήγησης 
συμβόλων.  

Κίνδυνοι που αφορούν την ενότητα 1 

 – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

 



21 

 

Πατήστε στην πρώτη πρόταση «To δάπεδο της αίθουσα είναι σε καλή 
κατάσταση, χωρίς κινδύνους»  και θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη. Επισημαίνεται 
ότι για να εμφανίζονται και οι Νομικές αναφορές θα πρέπει να πατήσετε  στην 
αντίστοιχη λέξη που βρίσκεται εντός ορθογώνιου πλαισίου.   

 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον θεωρείτε ότι το δάπεδο της αίθουσας είναι 
σε καλή κατάσταση θα πρέπει να απαντήσετε «Ναι» και να προχωρήσετε σε 
αποθήκευση. Τότε θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά της οθόνης 

 

 

 

Το ίδιο το εργαλείο (OiRA) μετά από κάθε αποθήκευση προχωρά στην επόμενη 
πρόταση / ενότητα.  Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο χρήστης   μπορεί να μεταβεί σε 
οποιαδήποτε ενότητα ή πρόταση, εφόσον το επιθυμεί, πατώντας πάνω στην 
αντίστοιχη πρόταση/ενότητα (που βρίσκεται στο γκρίζο φόντο στην αριστερή πλευρά της 

οθόνης).  
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Ακολούθως, στην επόμενη πρόταση «Το δάπεδο είναι καθαρό και χωρίς 
εμπόδια» θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη:  

 

Στη συγκεκριμένη πρόταση παρατίθενται δυο πράγματα: 

 Το δάπεδο είναι σε καθαρό 

 Δεν υπάρχουν εμπόδια στο δάπεδο που να εμποδίζουν τη διακίνηση  

Είναι ξεκάθαρο ότι η απάντηση θα είναι «Όχι» εφόσον: 

 Το δάπεδο δεν είναι καθαρό  ή / και  

 Υπάρχουν εμπόδια στο δάπεδο που να εμποδίζουν τη διακίνηση 

Ακόμα και στην περίπτωση που ισχύει το ένα από τα δύο σημεία της πρότασης πάλι 
θα πρέπει να απαντήσετε «Όχι» καθώς θα πρέπει να επισημανθεί ο κίνδυνος και 
ακολούθως να ληφθούν μέτρα αναφορικά με το άλλο σημείο.  Μπορείτε ωστόσο, εάν 
το επιθυμείτε να καταγράψετε κάποια δικά σας σχόλια στο γκρίζο φόντο ώστε να 
διευκρινίσετε ποιον από τους δύο κινδύνους αφορά η 
εκκρεμότητα.  

 

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που ο 
χρήστης επιλέγει στο στάδιο της αναγνώρισης το 
«Όχι» εμφανίζεται ταυτόχρονα ένας πίνακας για την 
αξιολόγηση του κινδύνου. 

(Για λεπτομέρειες βλέπε 3ο στάδιο Αξιολόγηση)  

 

 

Αφού προχωρήσετε σε αποθήκευση της απάντησής σας, ακολούθως θα εμφανιστεί 
στην αριστερή πλευρά της οθόνης  

 

 

 

Υπολογισμός Εκτίμησης Επικινδυνότητας 
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Ακολούθως, στην επόμενη πρόταση «Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι 
σχεδόν ανύπαρκτος» θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: 

 

Εάν θεωρείτε ότι χρειάζεται να ληφθούν περισσότερα μέτρα, για παράδειγμα, σε 
σχέση με τον πυροσβεστικό εξοπλισμό ή τις θύρες εξόδου κινδύνου  θα πρέπει να 
απαντήσετε «Όχι». 

Αφού προχωρήσετε σε αποθήκευση της απάντησής σας, ακολούθως θα εμφανιστεί 
στην αριστερή πλευρά της οθόνης 

  

 

 

Μετά, στην επόμενη πρόταση «Τα καλώδια ή/ και οι επεκτάσεις καλωδίων (extension 
cords) στο χώρο βρίσκονται σε τάξη και κρίνονται κατάλληλα. Οι ρευματοδότες 

(ηλεκτρικές υποδοχές) είναι καλυμμένοι με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα» θα 
εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη  
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Για παράδειγμα  μπορεί να μην είστε σίγουροι εάν τα καλώδια επέκτασης είναι 
κατάλληλα ή εάν όλοι οι ρευματοδότες είναι καλυμμένοι με κατάλληλα πλαστικά 
καλύμματα. Σε αυτή την περίπτωση, πριν απαντήσετε «Ναι» ή «Όχι», θα πρέπει να 
διαπιστώσετε τι ισχύει αναφορικά με τα πιο πάνω (ίσως χρειαστεί να τα 
επιθεωρήσετε ή να λάβετε διαβεβαιώσεις από κάποιο αρμόδιο άτομο π.χ. 
ηλεκτρολόγο).  

Εφόσον δεν μπορείτε προς το παρόν να απαντήσετε (δηλαδή «Ναι» ή «Όχι») και 
επιθυμείτε να προχωρήσετε στην επόμενη πρόταση, τότε ΜΗΝ απαντήσετε και 
προχωρήστε σε αποθήκευση. Ακολούθως,  θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης 

 

 

 

Από τη στιγμή που: 

 δεν απαντήσατε κάποια από τις υπόλοιπες προτάσεις της ενότητας για την 
Αίθουσα Διδασκαλίας, ούτε πατήσατε το κουμπί αποθήκευσης 

 απαντήσατε «Ναι» ή «Όχι» στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην 
ενότητα για την π Αίθουσα Διδασκαλίας, ξεχάσατε όμως να πατήσετε το 
κουμπί για την αποθήκευση της απάντησής σας, 
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τότε, οι κίνδυνοι που αφορούν τις εν λόγω προτάσεις, ουσιαστικά 
παραμένουν υπό εξέταση (δεν έχουν αναγνωριστεί) και  στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης της οθόνης θα εμφανιστεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης του εργαλείου OiRA, θα πρέπει να απαντήσει σε όλες τις 
ερωτήσεις «Ναι» ή «Όχι» ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη για όλους τους 
κινδύνους που υπάρχουν στις Σχολικές Μονάδες. 

Σημείωση: Ο χρήστης με την εγγραφή του στο εργαλείο OiRA, μπορεί να ξεκινήσει τη 
διαδικασία για τη μελέτη της Εκτίμησης Κινδύνου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να την 
ολοκληρώσει μέσα σε μια μέρα.  

Από τη στιγμή που του παρέχεται η δυνατότητα  για αποθήκευση της κάθε απάντησης του, 
μπορεί να επανέρθει όσες φορές χρειαστεί για να ολοκληρώσει τη διαδικασία με όλα 
τα στάδια (Προετοιμασία – Αναγνώριση – Αξιολόγηση  - Σχέδιο Δράσης), πριν προχωρήσει 
στο 5ο στάδιο που είναι η έκθεση του εργαλείου OiRA.  

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ο χρήστης θα πρέπει να είναι προσεκτικός, κατά τη συμπλήρωση 
των διαφόρων πεδίων στα στάδια και  ενότητες του εργαλείου ώστε να αποτυπώσει  τους 
κινδύνους που υπάρχουν στη σχολική μονάδα (σχολείο / γυμνάσιο)  καθώς και τυχόν μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. Εάν καταγραφεί / αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των διαφόρων 
χώρων και δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδς, τότε η  έκθεση του εργαλείου OiRA, μπορεί 
να θεωρηθεί κατάλληλη.   
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Συνοψίζοντας, η ενότητα για την Αίθουσα Διδασκαλίας μετά από τις απαντήσεις που 
δόθηκαν ή τις προτάσεις για τις οποίες δεν δόθηκε απάντηση θα διαμορφωθεί όπως πιο 
κάτω: 
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Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της αναγνώρισης των κινδύνων που καταγράφονται 
από το εργαλείο, θα εμφανιστεί η τελευταία ενότητα που αφορά πρόσθετους 
κινδύνους (από το χρήστη). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η πιο κάτω κάρτα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε  περίπτωση που  θεωρείτε ότι έχουν αναγνωριστεί από το εργαλείο όλοι οι 

κίνδυνοι / προβλήματα που αφορούν τη Σχολική Μονάδα, τότε θα επιλέξετε το 

«Όχι» και το εργαλείο θα σας μεταφέρει στο επόμενο στάδιο (Σχέδιο Δράσης). 

Στην περίπτωση όμως, που εντοπίσατε κινδύνους ή προβλήματα σχετικά με 

ασφάλεια και υγεία στη Σχολική Μονάδα τα οποία δεν καταγράφονται στο εργαλείο 

τότε πρέπει να επιλέξετε «Ναι» και ακολούθως θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πρώτο μέρος μπορείτε να καταγράψετε τον κίνδυνο που εντοπίσατε και στο 

δεύτερο μέρος να καταγράψετε προτεινόμενα μέτρα για τη εξάλειψη / μείωση του 

κινδύνου και στο τέλος να προχωρήσετε σε αποθήκευση.   
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4ο στάδιο - Σχέδιο Δράσης 
 

Στις περιπτώσεις που στο 2ο στάδιο επιλέχθηκε το «Όχι» ως απάντηση, ο εργοδότης 
ή αντιπρόσωπό του (π.χ. Διευθυντής Σχολείου / Γυμνασίου, δάσκαλος ή καθηγητής)  
θα πρέπει να λάβει μέτρα για μετριασμό του κινδύνου.  Ως εκ τούτου, καθίσταται 
επιβεβλημένη η δημιουργία Σχεδίου Δράσης ώστε να καταγραφούν τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση (μείωση ή εξάλειψη) των κινδύνων που 
εντοπίστηκαν.  

 

Επισημαίνεται επίσης,  ότι μπορείτε να μεταβείτε στο στάδιο του Σχεδίου Δράσης, 

πατώντας στο «Σχέδιο Δράσης». Τότε το εργαλείο θα φέρει αυτόματα όλες τις 

ενότητες και υποενότητες στις οποίες απαντήσατε /επιλέξατε «Όχι». 

 

 

Ήδη το εργαλείο, στο στάδιο του «Σχεδίου Δράσης» προτείνει διάφορα μέτρα για 
κάθε κίνδυνο / επικίνδυνη κατάσταση που εντοπίστηκε στο στάδιο της αναγνώρισης 
& αξιολόγησης (δηλαδή επιλέχθηκε το «Όχι» ως απάντηση), τα οποία μπορεί να 
επιλέξει ο χρήστης.    

Επαφίεται,   στην κρίση του χρήστη ποιο ή ποια από τα μέτρα που προτείνονται θα 
υιοθετήσει.  Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί και ο ίδιος να καταχωρήσει τα μέτρα 
που απαιτούνται να ληφθούν για αντιμετώπιση του κινδύνου / της επικίνδυνης 
κατάστασης. 

 

Επισημαίνεται ότι ο χρήστης (εργοδότης ή εκπρόσωπός του) μπορεί να καθορίσει 
το άτομο που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση κάθε μέτρου, το κόστος 
εφαρμογής του καθώς και το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίησή του. 

 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, όλα τα μέτρα που θα καταγραφούν στο Σχέδιο Δράσης να 
υλοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Παράδειγμα Σχεδίου Δράσης με το εργαλείο OiRA 
(ενότητα: 1 Αίθουσα Διδασκαλίας – Σχολικές Μονάδες) 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως έχει αναφερθεί στο παράδειγμα που δόθηκε προηγουμένως στο στάδιο της 
αναγνώρισης & αξιολόγησης των κινδύνων, έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει κίνδυνος 
για τις  υποενότητες 1.2. και 1.3. 
 
Πατώντας στο Σχέδιο Δράσης θα εμφανιστούν μόνο οι ενότητες / θέματα για 
τα οποία απαντήσατε «Όχι» στο στάδιο της «Αναγνώρισης +Αξιολόγησης».   
 
Όπως θα δείτε εμφανίζεται η θεματική ενότητα «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ». Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση θα δείτε ότι εμφανίζονται  μόνο τα θέματα στα οποία 
απαντήσατε προηγουμένως «Όχι», δηλαδή οι  υποενότητες  1.2. και 1.3.  
 
Τότε, η οθόνη θα φαίνεται  όπως πιο κάτω:   
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Πατώντας στον κίνδυνο που αφορά την υποενότητα 1.2., στο πάνω μέρος της 
οθόνης θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που αφορούν τον κίνδυνο (όπως 
αναφέρονται και στο στάδιο της αναγνώρισης) καθώς και η εκτίμηση 
επικινδυνότητας.  

 

 

Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη, να αξιολογήσει  (ξανά) την εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον κάθε κίνδυνο που έχει εντοπιστεί στο στάδιο της 
αναγνώρισης. 

Εάν θεωρεί ότι η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι διαφορετική από αυτή που 
εμφανίζεται αυτόματα από το εργαλείο OiRA, μπορεί να την αλλάξει πατώντας στο 
μικρό βέλος δίπλα από τη λέξη (Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή) 

 

 

Σχέδιο Δράσης – Εμφάνιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν 

στο στάδιο Αναγνώρισης και Αξιολόγησης 

 

 

Πάνω μέρος Οθόνης: Πληροφορίες για τον κίνδυνο και Εκτίμηση 

Επικινδυνότητας (υποενότητα 1.2) 
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Στο κάτω μέρος της Οθόνης εμφανίζεται Πίνακας στον όποιο θα πρέπει να 
καταγραφούν τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν τον κίνδυνο / πρόβλημα που 
εντοπίστηκε. 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο πίνακα ο 
χρήστης μπορεί να καταγράψει 
εάν το επιθυμεί τα δικά του 
μέτρα ή να επιλέξει κάποια 
μέτρα από αυτά που 
προτείνονται αυτόματα από το 
εργαλείο. 

 

Πατώντας στα «Προτεινόμενα 
μέτρα» εμφανίζονται τα 
προτεινόμενα μέτρα που 
αφορούν τον κίνδυνο που 
εντοπίστηκε. 

 

 

 

 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αφορά την υποενότητα 1.2. πατώντας στα 
«προτεινόμενα μέτρα» θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζονται αυτόματα  πέντε προτεινόμενα μέτρα από το 
εργαλείο.  Ανάλογα με αυτά που εντοπίσατε (κινδύνους / προβλήματα) στη σχολική 
μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε τουλάχιστον ένα ή και περισσότερα από τα πέντε 

Κάτω μέρος της οθόνης: 

Πίνακας για καταγραφή προτεινόμενων μέτρων 

 

Εμφάνιση Προτεινόμενων Μέτρων  
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μέτρα, εάν χρειαστεί και όλα τα μέτρα, ώστε με την εφαρμογή τους να μετριαστεί ο 
κίνδυνος.   

Πατώντας στο μέτρο «Καθαρισμός Δαπέδου» θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

Με την επιλογή του μέτρου, το εργαλείο παρέχει:  

 Γενικές πληροφορίες για την εξάλειψη / μείωση του κινδύνου  

 Ειδικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του προτεινόμενου 
μέτρου προσέγγισης 

 Επίπεδο τεχνογνωσίας ή πρόσθετες απαιτήσεις για εφαρμογή του μέτρου  
 

Ο χρήστης από την πλευρά του θα πρέπει να ορίσει: 

 Υπεύθυνο άτομο για την εφαρμογή του μέτρου 

 Κόστος για την εφαρμογή του μέτρου 

 Χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση / εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου 

 

 

 

Προτεινόμενο Μέτρο 1 
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Η περιγραφή εμφανίζεται αυτόματα από το εργαλείο. 

Για σκοπούς παραδείγματος καταγράφονται τα πιο κάτω για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου μέτρου:    

  Υπεύθυνος: Αφροδίτη Μηνά  

 Κόστος €20 

 Χρονικό πλαίσιο:  21-30/10/2018 

 

 

 

 

Προτεινόμενο Μέτρο 1 (όπως έχει διαμορφωθεί με την προσθήκη άλλων 

παραμέτρων από τον χρήστη).  

 



34 

 

Εάν ο χρήστης επιθυμεί μπορεί να προσθέσει κι άλλο μέτρο πατώντας στην 
αντίστοιχη λέξη ή να προχωρήσει σε αποθήκευση των στοιχείων που καταχώρησε.  

Επισημαίνεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και δικά του σχόλια 
στο ορθογώνιο με το γκρίζο φόντο πριν προχωρήσει σε αποθήκευση.  

Ακολουθώντας την διαδικασία (εφόσον πατήσετε στην προσθήκη άλλου μέτρου), 
αναφορικά  με  το προτεινόμενο μέτρο 2, η οθόνη θα διαμορφωθεί όπως πιο κάτω: 

 

 

Η περιγραφή 
εμφανίζεται αυτόματα 
από το εργαλείο. 

 

 

 

Για σκοπούς 
παραδείγματος 
καταγράφονται τα πιο 
κάτω για την 
υλοποίηση του 
προτεινόμενου 
μέτρου:    

  Υπεύθυνος:  
   Ιωάννα Παντελή  

 Κόστος €25 

 Χρονικό πλαίσιο: 
 22-25/10/2018 

 

 

 

Με τον ίδιο τρόπο θα προστεθούν (εφόσον χρειάζεται) και τα υπόλοιπα μέτρα.  

 

Προσθήκη Μέτρου ή/και Αποθήκευση 

 

Προτεινόμενο Μέτρο 2 (όπως έχει διαμορφωθεί με την 

προσθήκη άλλων παραμέτρων από τον χρήστη).  
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Η ίδια διαδικασία μπορεί να  επαναληφθεί και για την υπενότητα 1.3. Πατώντας στην 
υποενότητα  

 

 

στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που αφορούν τον 
κίνδυνο (όπως αναφέρονται και στο στάδιο της αναγνώρισης) καθώς και η εκτίμηση 
επικινδυνότητας, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται πίνακας στον όποιο 
θα πρέπει να καταγραφούν τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν τον κίνδυνο / 
πρόβλημα που εντοπίστηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω μέρος Οθόνης: Πληροφορίες για τον 

κίνδυνο και Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

(υποενότητα 1.3) 

 

 

Κάτω μέρος της οθόνης: 

Πίνακας για καταγραφή προτεινόμενων μέτρων 
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Πατώντας στα «προτεινόμενα μέτρα» θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για σκοπούς παραδείγματος (ώστε να φαίνεται ότι 
εκκρεμεί σχέδιο δράσης για τον συγκεκριμένο κίνδυνο στην  εκτύπωση της 
έκθεσης) δεν θα επιλεγεί κανένα από τα προτεινόμενα μέτρα.  

 

 

 

5ο στάδιο – Έκθεση 
 

Αφού ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης 
(προτεινόμενα μέτρα για όλους τους κινδύνους / προβλήματα που εντοπίσατε), το 
εργαλείο αυτόματα σας μεταφέρει στο 5ο στάδιο, που αφορά την έκθεση.  

 

 

Επισημαίνεται επίσης, ότι μπορείτε να μεταβείτε στο στάδιο της έκθεσης, πατώντας 
στην  «Έκθεση». 

 

Εμφάνιση Προτεινόμενων Μέτρων  
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Τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η πιο κάτω κάρτα: 

 

Πατώντας τη λέξη αποθήκευση το εργαλείο σας μεταφέρει σε ένα ερωτηματολόγιο, 
όπου θα πρέπει να παρέχετε κάποιες πληροφορίες για εσάς. 

 

Εδώ, σας παρέχεται η δυνατότητα, είτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις ή να 
παρακάμψετε το σχετικό βήμα.  

 

 

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα που περιγράφονται πιο πάνω,  στην  
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οθόνη σας θα εμφανιστεί η πιο κάτω κάρτα:  

 

Πατώντας, πάνω στην έκθεση     ή αντίστοιχα στο Σχέδιο Δράσης 

  είστε σε θέση να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το Σχέδιο 

Δράσης και την Έκθεση.  

 

 

Επισημαίνεται ότι η  Έκθεση του εργαλείου OiRA αποτελεί το επιστέγασμα 

της διαδικασίας καθώς μπορεί να εκτυπωθεί και να αποτελέσει τη Γραπτή 
Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), ώστε ο εργοδότης να συμμορφώνεται με την 
απαίτηση της Νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 173/2002). 
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Δείγμα Έκθεσης OiRA 
 

Για σκοπούς κατανόησης του τρόπου που αποτυπώνονται οι κίνδυνοι καθώς και τα 

προτεινόμενα μέτρα στην έκθεση του εργαλείου OiRA  θα δοθεί ξανά ως  

παράδειγμα η ενότητα για την Αίθουσα Διδασκαλίας όπως έχει διαμορφωθεί στο 

στάδιο της αναγνώρισης των κινδύνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση Συμβόλων 
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Έκθεση OiRA: " π.χ. Α΄Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 

Γυμνάσιο Λινόπετρας κ.λπ. " 

Περιεχόμενα 

Κίνδυνοι που έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν αξιολογηθεί και για τους οποίους 

υπάρχει Σχέδιο Δράσης  

Κίνδυνοι που έχουν ταυτοποιηθεί για τους οποίους όμως ΔΕΝ υπάρχει 

σχέδιο δράσης 

Κίνδυνοι/προβλήματα που έχουν "προσωρινά παγώσει" και εκκρεμούν 

προς αντιμετώπιση 

Κίνδυνοι οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί με επιτυχία ή δεν υπάρχουν στην 

επιχείρησή σας 

 

Κίνδυνοι που έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν αξιολογηθεί και για 

τους οποίους υπάρχει Σχέδιο Δράσης  

1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

      1.2 Ακαταστασία στο δάπεδο ή και άλλα εμπόδια τα οποία 

παρεμποδίζουν τη διακίνηση. 

Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 

Η αίθουσα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε εμπόδια τα οποία 
εμποδίζουν την ασφαλή διακίνηση των προσώπων (να υπάρχει ευταξία). Το δάπεδο 
να καθαρίζεται με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης και τη χρήση των 
κατάλληλων καθαριστικών. 

 

Μέτρο 
Γενική προσέγγιση (για την εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου) 

Διατήρηση καθαρού δαπέδου. 

Απαιτείται ειδική ενέργεια(-ες) για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 

Καθημερινός οπτικός έλεγχος της αίθουσας πριν από την χρήση της. Να 
απαγορεύονται τα ποτά και τρόφιμα στην αίθουσα, έτσι ώστε να μειωθούν τυχόν 
σκουπίδια που βρίσκονται στο πάτωμα. Τακτικός καθαρισμός του δαπέδου και 
απομάκρυνση σκόνης ή νερού ή λάσπης ή αντικειμένων /υλικών από το πάτωμα 
με σκούπισμα και σφουγγάρισμα (στεγνό σφουγγάρισμα - χωρίς τη χρήση νερού ή 
και υγρών χημικών ουσιών). Το υγρό σφουγγάρισμα να γίνεται μόνο μετά το τέλος 
των μαθημάτων και πάντα να τοποθετείται Προειδοποιητική Σήμανση. 

Απαιτήσεις 

Κοινή Λογική 

Ποιος είναι υπεύθυνος; 

Αφροδίτη Μηνά 

Προϋπολογισμός 

120 
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Έναρξη εφαρμογής 

21 Οκτωβρίου 2018 

Τέλος εφαρμογής 

30 Οκτωβρίου 2018 

Μέτρο 
Γενική προσέγγιση (για την εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου) 

Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του 
δαπέδου. 

Απαιτείται ειδική ενέργεια(-ες) για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 

Τοποθέτηση Προειδοποιητικής Σήμανσης (Βρεγμένο Δάπεδο – Κίνδυνος 
Ολίσθησης) κατά το σφουγγάρισμα ή σε περίπτωση που στο δάπεδο υπάρχει 
σκόνη ή νερό ή λάσπη (μέχρι τον καθαρισμό τους). 

Απαιτήσεις 

Κοινή Λογική 

Ποιος είναι υπεύθυνος; 

Ιωάννα Παντελή 

Προϋπολογισμός 

25 

Έναρξη εφαρμογής 

22 Οκτωβρίου 2018 

Τέλος εφαρμογής 

25 Οκτωβρίου 2018 

Μέτρο 
Γενική προσέγγιση (για την εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου) 

Μείωση του κινδύνου ολισθηρότητας ή/και ερεθισμού του δέρματος. 

Απαιτείται ειδική ενέργεια(-ες) για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 

Χρήση κατάλληλων καθαριστικών κατά το υγρό σφουγγάρισμα τα οποία δεν 
προκαλούν ολισθηρότητα στο πάτωμα. Επιπρόσθετα, να επιλέγονται καθαριστικά 
που δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. 

Απαιτήσεις 

Κοινή Λογική 

Ποιος είναι υπεύθυνος; 

Γιάννος Ιωάννου 

Προϋπολογισμός 

100 

Έναρξη εφαρμογής 

04 Νοεμβρίου 2018 

Τέλος εφαρμογής 

12 Νοεμβρίου 2018 

 

 

 

Κίνδυνοι που έχουν ταυτοποιηθεί για τους οποίους όμως ΔΕΝ 

υπάρχει σχέδιο δράσης 

1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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1.3 Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 

Η πιθανότητα παρουσίας γυμνής φλόγας στο χώρο πρέπει να αποκλείεται, όπως 
επίσης πρέπει να αποκλείεται και η πιθανότητα παρουσίας οποιασδήποτε άλλης 
πηγής ανάφλεξης, που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
να τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Η αίθουσα να διαθέτει τα 
κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, θύρες και οδούς διαφυγής, όπως επίσης και εφεδρικό 
φωτισμό. 

 

 

 

Κίνδυνοι/προβλήματα που έχουν "προσωρινά παγώσει" και 

εκκρεμούν προς αντιμετώπιση 

 

1    ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.4 Τα καλώδια ή/ και οι επεκτάσεις καλωδίων (extension cords) 

στο χώρο βρίσκονται σε τάξη και κρίνονται κατάλληλα.  Οι 

ρευματοδότες (ηλεκτρικές υποδοχές) είναι καλυμμένοι με 

κατάλληλα πλαστικά καλύμματα. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.5 Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην αίθουσα τηρεί όλες τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές για θέματα ασφάλειας και υγείας, 

ελέγχεται τακτικά και είναι κατάλληλη ώστε η χρήση των 

διαθέσιμων ρευματοδοτών και ηλεκτρικών υπολογιστών και 

άλλων συσκευών στην αίθουσα να γίνεται με ασφάλεια. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.6 Η ηλεκτρική εγκατάσταση τηρεί όλες τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές για θέματα ασφάλειας και υγείας, ελέγχεται τακτικά 

και είναι κατάλληλη ώστε η χρήση της να γίνεται με ασφάλεια.  
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.7 Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στην αίθουσα διατηρείται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και δεν υφίστανται οποιαδήποτε 

προβλήματα υγείας ή δυσφορία κατά την παραμονή σε αυτή 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.8 Ο φυσικός ή/και ο τεχνητός φωτισμός στο χώρο είναι επαρκής 

και κατάλληλος.  
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
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1.9 Η θερμοκρασία στο χώρο είναι ικανοποιητική. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.10 Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου είναι κατάλληλες και 

απαλλαγμένες από εμπόδια. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.11 Οι γυάλινες επιφάνειες (π.χ. παράθυρα και πόρτες) είναι 

ασφαλείς. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.12 Η αίθουσα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.13 Ορθή χρήση/τοποθέτηση του εξοπλισμού με ΟΟΑ (οθόνη, 

πληκτρολόγιο, κάθισμα, επιφάνεια εργασίας). 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.14 Η τιμή έκθεσης στο θόρυβο βρίσκεται σε επιτρεπόμενα όρια. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.15 Οι διαστάσεις του χώρου είναι επαρκής για τον αριθμό των 

προσώπων που βρίσκονται στο χώρο 
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

1.16 Τα θρανία και τα καθίσματα είναι σε καλή κατάσταση.  
Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
 

 

Κίνδυνοι οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί με επιτυχία ή δεν 

υπάρχουν στην επιχείρησή σας 

 

1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.1 Το δάπεδο της αίθουσας είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς 

κινδύνους.  

Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή. 
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