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Τι είναι το OiRA

 Διαδικτυακή πλατφόρμα – παρέχει τη

δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων εκτίμησης κινδύνου

ανά τομέα σε οποιαδήποτε γλώσσα με εύκολο και

τυποποιημένο τρόπο.

 Την πλατφόρμα ανέπτυξε & διαχειρίζεται ο EU-

OSHA, βάσει του ολλανδικού εργαλείου εκτίμησης

κινδύνων RI&E.
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EU-OSHA 

European Agency for Safety and Health at Work

 Εξειδικευμένος Οργανισμός για την Α&Υ στην Εργασία

 Συστάθηκε σε σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου 

(Οκτώβριος 1993) 

 Το 1994 εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2062/1994 σχετικά 

με την ίδρυση του EU-OSHA

 Τέθηκε σε ισχύ μικρή τροποποίηση του Κανονισμού 

(Φεβρουάριος 2019).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31994R2062


EU-OSHA 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 Η ανάπτυξη, συλλογή & παροχή στοιχείων, αναλύσεων &

εργαλείων διασφαλισμένης ποιότητας για την προαγωγή της

γνώσης, την ευαισθητοποίηση & την ανταλλαγή

πληροφοριών & βέλτιστων πρακτικών.

ΟΡΑΜΑ

 Η αναγνώριση του ως ο κορυφαίος οργανισμός για την

προώθηση της α&υ στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη,

με στόχο τη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης & παραγωγικής

οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.
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OiRA

Αναπτύχθηκε γιατί η ορθή εκτίμηση των κινδύνων αποτελεί

προϋπόθεση για ασφαλείς & υγιείς χώρους εργασίας.

Πρόκληση…

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) λόγω έλλειψης

πόρων ή/και τεχνογνωσίας, αδυνατούν να εκτιμήσουν

αποτελεσματικά τους κινδύνους.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενθάρρυνση των ΠΜΜΕ να εκτιμήσουν τους κινδύνους στην

εργασία.

ΣΤΟΧΟΙ

 Αύξηση του αριθμού των ΕΚ στις ΠΜΜΕ

 Μείωση των εργατικών ατυχημάτων & επαγγελματικών

ασθενειών

 Πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (μείωση κόστους)
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ΚΥΠΡΟΣ & OiRA

 Διαθέσιμα 9 εργαλεία εκτίμησης των κινδύνων:

 Κουρεία – Κομμωτήρια 

 Εργασίες Γραφείου – Δημόσια Διοίκηση

 Κλάδος Εταιρειών Tροφοδοσίας (catering)

 Κρεοπωλεία

 Σχολικές Μονάδες

 Μικρά τουριστικά καταλύματα

 Καφεστιατόρια

 Συνεργεία επιδιόρθωσης και βαφής αυτοκινήτων

 Μικρά εμπορικά καταστήματα

 Επικαιροποιήθηκαν τα κρεοπωλεία & κομμωτήρια

 Υπό ετοιμασία τα Αρτοποιεία

 2 Εγχειρίδια Χρήσης (Γενικό & Σχολικές Μονάδες)

 Δυνατή η χρήση OiRA άλλων χωρών
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Πλεονεκτήματα - OiRA

 Δωρεάν

 Ανώνυμο

 Διευκολύνει τη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

 Εύκολη πρόσβαση - Απλή κατανοητή γλώσσα

 Φιλικό προς το χρήστη – Μη χρονοβόρα διαδικασία

 Διαθέσιμο 24 ώρες

 Δυνατότητα διακοπής & συνέχισης της διαδικασίας

 Εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων

 Συνεχής ενημέρωση & αναβάθμιση της πλατφόρμας
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Ανασταλτικοί Παράγοντες - OiRA

 Ελλιπής ενημέρωση των ΠΜΜΕ σε θέματα ΕΑΥ

 Η πρόληψη των κινδύνων δεν είναι βασικός στόχος ούτε

βασικό μέλημα των ΠΜΜΕ

 Δυσχερής οικονομική κατάσταση & αδυναμία επένδυσης στην

ΕΑΥ

 Ανεπαρκείς γνώσεις των ιδιοκτητών/διαχειριστών, ελλιπής

ενημέρωση και ικανότητά όσον αφορά στην ΕΑΥ και το σχετικό

ρυθμιστικό πλαίσιο

 η περιορισμένη ικανότητα διαχείρισης των υποθέσεων τους με

συστηματικό τρόπο

 Δυσκολία προσέγγισης των ΠΜΜΕ και δυσκολία να πειστούν ή

να κινητοποιηθούν, ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για

τη διαχείριση της ΕΑΥ με πιο συστηματικό και συγκροτημένο

τρόπο.
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https://www.youtube.com/watch?v=eJqcCP-ve3o

https://www.youtube.com/watch?v=eJqcCP-ve3o


Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων
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Βήμα 2.
Προσδιορισμός 

του 
επηρεαζόμενων

ατόμων

Βήμα 3.
Αξιολόγηση του 

κινδύνου
βάσει των 

λαμβανόμενων 
μέτρων

Βήμα 4. Περιγραφή 
των ληπτέων
μέτρων και 

ανάληψη δράσης

Βήμα 5. Έλεγχος 
και αναθεώρηση
της κατάστασης

Βήμα 1. 
Εντοπισμός των
πηγών κινδύνου



Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου
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ΒΗΜΑ 1ο

ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΗΜΑ 2ο

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

BHMA 3ο

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΗΜΑ 4ο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΗΜΑ 5ο

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κινούμενα μέρη

μηχανημάτων

Αποθήκευση ή χρήση

εύφλεκτων ουσιών

Αποθήκευση ή χρήση

επικίνδυνων ουσιών

Ηλεκτρισμός

(π.χ. φθαρμένα καλώδια)

Θόρυβος

Δονήσεις

Σκόνες

Αναθυμιάσεις

Ακτινοβολία

Εκτίναξη υλικών

Εργασία σε ύψος

Ολισθηρά ή ανώμαλα

δάπεδα

Χειρωνακτική διακίνηση

φορτίων

Ακατάλληλος φωτισμός/

αερισμός

Χαμηλή/υψηλή θερμοκρασία

Οχήματα

Οθόνες Οπτικής

Απεικόνισης

Ακατάλληλος εξοπλισμός

εργασίας

Ψυχοκοινωνικοί

παράγοντες

Προσωπικό γραφείου/

αποθηκών

Προσωπικό συντήρησης/

καθαρισμού

Εργολάβοι/υπεργολάβοι

Χειριστές μηχανημάτων/

εξοπλισμού

Πρόσωπα που μοιράζονται

τον ίδιο χώρο εργασίας

Πρόσωπα που εργάζονται

σε κλειστούς ή ανεπαρκώς

αεριζόμενους χώρους

Πρόσωπα με ειδικές 

ανάγκες

Ανειδίκευτο ή άπειρο

προσωπικό

Νέοι και ηλικιωμένοι

Έγκυες, λεχώνες, 

γαλουχούσες

Πρόσωπα με ιατρικό 

ιστορικό

ή που παίρνουν φάρμακα 

που

αυξάνουν την ευπάθεια

Επισκέπτες

Περίοικοι και διερχόμενα

πρόσωπα

Στο στάδιο αυτό γίνεται

εκτίμηση των κινδύνων

με βάση την πιθανότητα

εκδήλωσής του και τη

σοβαρότητά τους, 

λαμβάνοντας

ταυτόχρονα υπόψη τυχόν

υφιστάμενα μέτρα 

πρόληψης και

προστασίας.

Αν από την εκτίμηση των

κινδύνων διαπιστωθεί ότι ο 

κίνδυνος δεν είναι

αποδεκτός, τότε πρέπει να

ληφθούν μέτρα.

Βεβαιώσου ότι τα μέτρα που θα 

λάβεις είναι σύμφωνα

με τις ακόλουθες αρχές:

Εξάλειψη του κινδύνου

Χρήση της λιγότερο 

επικίνδυνης επιλογής

Καταπολέμηση του κινδύνου 

στην πηγή του

Αποκλεισμός της πρόσβασης 

προς την πηγή κινδύνου

Κατάλληλη οργάνωση της 

εργασίας για μείωση του

κινδύνου

Χρήση κατάλληλων Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Παροχή κατάλληλων 

διευκολύνσεων

Παροχή πληροφόρησης, 

οδηγιών και εκπαίδευσης

Επίσης, τα μέτρα πρέπει να:

Συμμορφώνονται με την 

υφιστάμενη νομοθεσία

Είναι σύμφωνα με 

αναγνωρισμένα πρότυπα

Ικανοποιούν τις αρχές της 

καλής πρακτικής

Γίνεται περιοδικά και 

όταν

υπάρξουν:

Τροποποιήσεις σε 

εξοπλισμό,

υλικά, κτλ.

Εισαγωγή νέου 

εξοπλισμού

Αλλαγές στην 

οργάνωση/

μέθοδο εργασίας

Πληροφόρηση από τη

διερεύνηση ατυχημάτων 

και

περιστατικών

Βελτίωση του 

επιπέδου γνώσης
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Ιστοσελίδα- oiraproject.eu
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Εγγραφή
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Εισαγωγή
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Αναγνώριση Κινδύνων
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Θεματικές Ενότητες
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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7.2 Χρήση ΜΑΠ
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7.2.1 Κατάλληλα ΜΑΠ



23

7.2.2 Χρήση ΜΑΠ με Ασφάλεια
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Καταχώρηση Μέτρων
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Καταχώρηση Μέτρων (συν.)



Έκθεση – Σχέδιο Δράσης
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Έκθεση

27



Σχέδιο Δράσης
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Α & Υ στα Εργαστήρια Χημείας
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Γενικοί Κανόνες Α & Υ

 Παροχή & Χρήση ΜΑΠ (εργαστηριακή ποδιά, γυαλιά ασφαλείας, 

γάντια, μάσκες κ.α.)

 Προσοχή στα ανοικτά παπούτσια & μακριά μαλλιά

 Τακτοποιημένος Πάγκος Εργασίας

 Συντηρημένος εξοπλισμός εργασίας & κατάλληλα σκεύη 

 Δεν καταναλώνονται τροφές εντός του εργαστηρίου

 Απαγορεύεται το κάπνισμα

 Το κουτί Α’ Βοηθειών, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός πυρόσβεσης 

πρέπει να είναι προσιτά & να ελέγχονται τακτικά

 Το πάτωμα του εργαστηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρό & χωρίς 

εμπόδια 

 Οι έξοδοι διαφυγής (σήμανση & ελεύθερες χωρίς εμπόδια)

 Ασφαλής συλλογή αποβλήτων



Α & Υ στα Εργαστήρια Χημείας
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 Εξαερισμός εργαστηρίου – απαγωγός αερίων

 Φωτιά (εύφλεκτα υλικά ή βραχυκύκλωμα)

 Χρήση Εργαστηριακών Σκευών

 Χρήση Συσκευών & Οργάνων

 Φιάλες / κύλινδροι πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων

 Χρήση χημικών αντιδραστηρίων

 Επικίνδυνα χημικά αντιδραστήρια

– Εκρηκτικές ουσίες

– Εύφλεκτες χημικές ουσίες / διαλύτες

– Τοξικές ουσίες

 Σήμανση χημικών ουσιών / αντιδραστηρίων

 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

 Πρώτες Βοήθειες (Αιμορραγίες, Εγκαύματα, Εισπνοή ουσιών –

Δηλητηριάσεις)



Εξαερισμός - Φωτισμός
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 Όπου δεν είναι επαρκής ο αέρας με φυσικό αερισμό, πρέπει να 

εγκαθίστανται τεχνητά συστήματα

 Οι σκόνες, καπνοί, ατμοί και αέρια πρέπει να κατακρατούνται ή να  

απάγονται στο σημείο παραγωγής τους με κατάλληλα συστήματα

 Όπου είναι εφικτό πρέπει να υπάρχει  φυσικός φωτισμός (500 lux)

 Αλλιώς πρέπει να υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισμός -

 ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας

 να μην δημιουργεί κίνδυνο θάμβωσης

 να μην δημιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές 

φωτεινότητας

 να διαχέεται, κατευθύνεται και κατανέμεται σωστά



Πυρασφάλεια - Πυροσβεστήρες
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Φορητοί 

Πυροσβεστήρες Τροχηλάτοι

ΠυροσβεστήρεςΠυροσβεστήρας

Οροφής

 Ευπρόσιτοι & Εύχρηστοι

 Σήμανση

 Έλεγχος & Συντήρηση (κάθε 12 μήνες)

 Εκπαιδευμένο προσωπικό για χρήση



Κλάσεις Πυρκαγιάς &

Πυροσβεστήρες
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Πυρασφάλεια - Πυροσβεστήρες
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Οδοί Διαφυγής & 

Θύρες Εξόδου
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Οδοί Διαφυγής 

&  Θύρες Εξόδου (συν.)
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Οι Θύρες Εξόδου:

 ανοίγουν προς τα έξω

 δεν έχουν κλειδαριές (push bar)

 φέρουν σήμανση και εφεδρικό φωτισμό

 δεν είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες



Οδοί Διαφυγής & 

Θύρες Εξόδου (συν.)
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Οδοί Διαφυγής 

&  Θύρες Εξόδου (συν.)
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Κίνδυνοι από τον Ηλεκτρισμό
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Κίνδυνοι από τον Ηλεκτρισμό
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Εγκατάσταση RCD 30mA σε ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία

τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή

εξοπλισμό εργασίας

Οπτικός έλεγχος συσκευών, ρευματοδοτών, καλωδίων

Αποφυγή χρήσης καλωδίων μεγάλου μήκους

Τακτικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και πινάκων διανομής

από αδειούχο ηλεκτρολόγο



Κύλινδροι Υγραερίου
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Οι κύλινδροι υγραερίου δεν πρέπει να:

 Αποθηκεύονται σε υπόγειους χώρους ή σε χώρους που 

συνορεύουν με υπόγειο

 Τοποθετούνται σε χώρους χωρίς φυσικό αερισμό ή υπό 

κλίση

 Τοποθετούνται σε απόσταση μικρότερη από 1 m από πηγές 

ανάφλεξης.

 Εγκαθίστανται σε κλιμακοστάσια, ταράτσες, διαδρόμους ή 

οδούς διαφυγής, κοντά σε διαβρωτικές, τοξικές ή οξειδωτικές 

ουσίες.
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Σήμανση

 τοποθέτηση σε κατάλληλο ύψος και θέση, καλά φωτισμένο,

προσπελάσιμο και ορατό μέρος,

 χρήση φωσφορίζων χρωμάτων, ανακλαστικών υλικών ή τεχνητού

φωτισμού σε κακές συνθήκες φωτισμού,

 αφαίρεση πινακίδων όταν παύει να απαιτείται η ύπαρξή τους.
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Απαγορευτικό 

                 
Υποχρεωτικό 

                 
Προειδοποιητικό 

  
Διάσωση ή βοήθεια 

  
Πυροσβεστικός 
Εξοπλισμός 

 

 



Μέσα Ατομικής Προστασίας
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Τα Μ.Α. Π. :

 Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από τον Εργοδότη

 Πρέπει να είναι κατάλληλα για αντιμετώπιση των κινδύνων

 Πρέπει να είναι κατάλληλα για το Χώρο Εργασίας

 Εργονομικά

 Να ταιριάζουν στο χρήστη

 Να επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση περισσοτέρων του 
ενός

 Να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους

 Να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται



Πρώτες Βοήθειες
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 Παροχή Α’ Βοηθειών από εκπαιδευμένα πρόσωπα – Α’ Βοηθοί

(κατοχή πιστοποιητικού σε ισχύ)

 Ορισμός Υπεύθυνου Προσώπου σε περίπτωση ατυχήματος:

 Δίνει οδηγίες

 Καλεί ασθενοφόρο (αν χρειάζεται)

 Ελέγχει τον εξοπλισμό Α’ Βοηθειών

 Παρέχει Α’ Βοήθειες

 Κάθε εργαστήριο πρέπει να έχει κουτί Α’ Βοηθειών με τα

ελάχιστα απαιτούμενα υλικά

 Προσβάσιμο

 Συντηρείται και ελέγχεται τακτικά

 Φέρει την κατάλληλη σήμανση



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!

Ερωτήσεις/Σχόλια/Εισηγήσεις

https://oiraproject.eu


