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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Ο εργοδότης σε κάθε χώρο εργασίας έχει γενικό καθήκον να εξασφαλίζει την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε κάθε πτυχή της εργασίας. Ο σκοπός της 
διεξαγωγής της εκτίμησης των κινδύνων είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη 
να λάβει κατά τρόπο αποτελεσματικό τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. 
 
Η εκτίμηση αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών της εργασίας και 
πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
• Τον καθορισμό των επικίνδυνων χώρων και των εργαζομένων που εκτίθενται. 
• Προσδιορισμό του σχετικού κινδύνου, ποσοτικό ή ποιοτικό. 
• Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη και έλεγχο αυτών. 
• Αναθεώρηση των μέτρων μετά από νέες γνώσεις. 
• Προσδιορισμό των πηγών κινδύνου, εκτίμηση και απόφαση για τα ληπτέα μέτρα. 
• Εκτίμηση των κινδύνων, ώστε να γίνει πλέον η ενδεδειγμένη επιλογή εξοπλισμού 

εργασίας. 
• Διαπίστωση κατά πόσο τα εφαρμοζόμενα μέτρα είναι κατάλληλα. 
• Ιεράρχηση των ενεργειών και νέα εκτίμηση. 
• Απόδειξη ότι ελήφθησαν υπόψη όλοι οι παράγοντες με τεκμηριωμένη έκθεση. 
• Εξασφάλιση ότι τα προληπτικά μέτρα και οι μέθοδοι εργασίας οδηγούν σε 

βελτιώσεις. 
• Επανεκτίμηση μετά από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. 
 
Για την εκπόνηση της εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων δεν υπάρχουν 
καθορισμένοι κανόνες. Μπορεί να υιοθετηθεί μια σειρά προσεγγίσεων και σχετικών 
συνδυασμών που στηρίζονται: 
 
• Στην παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος (μέσα πρόσβασης, συνθήκες 

των δαπέδων, ασφάλεια των μηχανημάτων, σκόνη και καπνοί, θόρυβος κ.λ.π.). 
• Στον προσδιορισμό των εργασιών που διεξάγονται στο χώρο εργασίας (να 

προσδιορίζονται όλες οι εργασίες έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες στην 
εκτίμηση κινδύνων). 

• Στην εξέταση των εργασιών που διεξάγονται στο χώρο εργασίας (αξιολόγηση 
των κινδύνων από τις διάφορες εργασίες). 

• Στην παρατήρηση των υπό εκτέλεση εργασιών (έλεγχος για το αν οι διαδικασίες 
είναι όπως καθορίζεται η προβλέπεται και για το ότι δεν προκύπτουν άλλοι 
κίνδυνοι). 

• Στην εξέταση των τρόπων εργασίας (για να εκτιμηθεί η έκθεση σε πηγές 
κινδύνου). 

• Στην εξέταση εξωτερικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στο 
χώρο εργασίας (π.χ. εξέταση των καιρικών συνθηκών για εργαζόμενους στο 
ύπαιθρο). 

• Στην επισκόπηση των ψυχολογικών, κοινωνικών και φυσικών παραγόντων που 
μπορεί να συμβάλλουν στο στρες κατά την εργασία, πως αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και με άλλους παράγοντες στη οργάνωση και το περιβάλλον εργασίας. 

• Στην εξέταση της οργάνωσης για τη διατήρηση των συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ελέγχου. 
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Στη συνέχεια μπορεί να γίνει αντιπαραβολή των παρατηρήσεων που έγιναν σε σχέση 
με τα κριτήρια για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας με βάση: 

1. Τις νομικές απαιτήσεις. 
2. Τα δημοσιευμένα πρότυπα και τις κατευθύνσεις (εθνικές τεχνικές 

κατευθυντήριες γραμμές, κώδικες πρακτικής, όρια επαγγελματικής 
έκθεσης, πρότυπα επαγγελματικών ενώσεων, οδηγίες κατασκευαστών 
κλπ). 

3. Την ιεράρχηση των αρχών για την πρόληψη των κινδύνων:  
• Αποφυγή κινδύνων. 
• Υποκατάσταση των επικινδύνων από τα μη επικίνδυνα. 
• Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή. 
• Εφαρμογή συλλογικών μέτρων προστασίας αντί για ατομικά 

μέτρα προστασίας. 
• Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και αλλαγές στην 

ενημέρωση. 
Επιδίωξη της εξασφάλισης βελτίωσης του επιπέδου προστασίας. 


