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Περίληψη:
Στις σύγχρονες µελέτες ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
αναφέρεται συχνά η ανάγκη για ανάπτυξη µιας «κουλτούρας ασφαλείας» σαν
τρόπος για την µακροπρόθεσµη µείωση ζηµιών και ασθενειών στον εργασιακό
χώρο. Βασικό στοιχείο της διαχείρισης αποτελεί η Πολιτική Ασφάλειας της
εταιρείας η οποία καθορίζει την επιχειρησιακή της απόδοση, υποδεικνύει την
ανάγκη για ένα πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας και προωθεί την καθιέρωση
στόχων και αντικειµενικών σκοπών.
Είναι αποδεκτό ότι χωρίς την υποστήριξη της διοίκησης δεν υπάρχει
δυνατότητα επιτυχίας οποιουδήποτε προγράµµατος. Βέβαια δεν πρέπει να
παραβλέπεται η σηµασία της συµµετοχής των εργαζοµένων στη διατήρηση
ασφαλούς παραγωγικής διαδικασίας. Αναθέτοντας µε σαφήνεια ευθύνες σε
θέµατα ασφάλειας και υγείας, η εξουσία και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητες
για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία του
προγράµµατος.
Οι καλύτερες πολιτικές ασφαλείας και υγείας υφίστανται παράλληλα µε άλλες
πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ενδιαφέρονται όχι µόνο για την
αποφυγή τραυµατισµών και επαγγελµατικών ασθενειών αλλά και για τη θετική
προαγωγή της υγείας που δίνει πρακτική έκφραση στην ιδέα ότι ο άνθρωπος
είναι το σηµαντικότερο κεφάλαιο σε µια εταιρεία. ∆έσµευση της εταιρείας προς
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η αναφορά και ανάλυση περιστατικών. Είναι
αναγκαίο όλα τα περιστατικά να ελέγχονται µε την σοβαρότητα και η ανάλυση
να επιτελείται µε την ίδια ένταση. Παράλληλα θα πρέπει να λειτουργεί σύστηµα
ελέγχου κινδύνων. Ο συνολικός στόχος είναι, µαθαίνοντας από τα λάθη, να
αποτρέπονται οι τραυµατισµοί και η φθορά ιδιοκτησίας.
Παρόλο που εκ πρώτης όψεως δεν είναι εµφανές, ίσως το σηµαντικότερο
στοιχείο ενός προγράµµατος ασφάλειας και υγείας είναι η σωστή οργάνωση ενός
συστήµατος µέτρησης της απόδοσης στην ασφάλεια. Αν τα αποτελέσµατα
επιθεωρήσεων και ελέγχων δεν αξιολογηθούν και δεν ποσοτικοποιηθούν, δεν
µπορούν να αναπτυχθούν προτάσεις βελτίωσης του προγράµµατος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της αντιµετώπισης θεµάτων
Ασφάλειας και Υγείας στον εργασιακό χώρο κατασκευαστικών
εταιρειών. Πέρα όµως από την πρακτική εξέταση του θέµατος
θεωρήσαµε ότι έπρεπε να δηµιουργηθεί το αντίστοιχο θεωρητικό
υπόβαθρο. Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για θέµατα διαχείρισης
ασφάλειας αποτελείται κυρίως από ξενόγλωσσα βιβλία και ιστοσελίδες,
ενώ από ελληνικούς φορείς ελήφθησαν στοιχεία τόσο για την
υφιστάµενη νοµοθεσία όσο και για την ελληνική πραγµατικότητα.
Από τις πηγές αυτές παρατηρήθηκε ότι η ελληνική βιβλιογραφία
παρέχει συγκεκριµένη πληροφόρηση η οποία περιορίζεται σε πρακτικά
θέµατα, µέσω µιας καθαρά εργοταξιακής προσέγγισης. Έγινε εµφανής η
απουσία προσέγγισης των θεµάτων ασφαλείας σε εταιρικό-διοικητικό
επίπεδο και προς αυτή την κατεύθυνση δοµήθηκε το περιεχόµενο της
εργασίας. Έτσι, φαίνεται ότι η διαχείριση ασφάλειας δεν περιορίζεται
στην ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων και περιστατικών αλλά
εµπλέκονται και σηµαντικές παράµετροι όπως η δέσµευση της διοίκησης,
η συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και η µέτρηση της απόδοσης
του προγράµµατος υγείας και ασφάλειας για τη συνεχή βελτίωσή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
1.1 Εισαγωγή
Ο όρος «Πολιτική» χρησιµοποιείται σε σχέση µε την Υγεία και την
Ασφάλεια, µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιείται και για άλλους
βασικούς τοµείς διαχείρισης µιας εταιρείας, περιλαµβάνοντας τους
αντικειµενικούς σκοπούς και το σκεπτικό προσέγγισης διαφόρων
βασικών ζητηµάτων, καθώς επίσης και τα κριτήρια και τις αρχές όπου
αυτά βασίζονται. Η Πολιτική Ασφάλειας ενός οργανισµού καθορίζει την
επιχειρησιακή του απόδοση, ενώ ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται στις
ευθύνες των µελών του ως προς το κοινό και το περιβάλλον, ώστε να
ικανοποιείται και το πνεύµα αλλά και το γράµµα του νόµου.
Στη βιοµηχανία ασφάλειας και υγείας αναφέρεται συχνά ο όρος
«κουλτούρα ασφάλειας». Ο ορισµός όµως της έννοιας αυτής έχει πολλές
ερµηνείες: είναι ένας τρόπος για την µακροπρόθεσµη µείωση ζηµιών και
ασθενειών στον εργασιακό χώρο, είναι το δικαίωµα κάθε εργαζοµένου
για έναν ασφαλή εργασιακό χώρο, είναι προτεραιότητα κάθε λειτουργίας
µιας εταιρείας. ∆ιαφαίνεται λοιπόν µια σύγχυση στην απόδοση της
έννοιας. Γι’ αυτό παρατίθενται στο παράρτηµα ορισµοί και επεξηγήσεις
βασικών εννοιών της ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας, ώστε να γίνει
κατανοητή από τον αναγνώστη η συνέχεια των κεφαλαίων.
1.2 Οργάνωση ασφάλειας.
Μια κουλτούρα που προάγει την ασφαλή και υγιή εργασία είναι
αποφασιστική στην οµαλή εφαρµογή και συνεχή ανάπτυξη µιας
αποτελεσµατικής πολιτικής. Τέτοιες κουλτούρες χρειάζονται χρόνο να
ωριµάσουν και τυπικά 5 έως 10 χρόνια για να εδραιωθούν, αλλά είναι
βασικότατο µέσο που επιδρά στην συµπεριφορά του ατόµου. Κάθε
εταιρία έχει µια ξεχωριστή, ιδιαίτερη προσέγγιση στην ασφάλεια που
µοιράζεται ως «κοινή γνώση» και η οποία προωθεί έναν κοινό τρόπο
σκέψης και απόκρισης πάνω σε θέµατα ασφάλειας. Όλες οι εταιρείες
πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη µιας θετικής κουλτούρας υγείας και
ασφάλειας.
Οι εταιρείες που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας
διαµορφώνουν πολιτική που συντελεί στην επαγγελµατική τους απόδοση.
Η πολιτική τους είναι επιτυχηµένη από άποψη κόστους και στοχεύει στην
επίτευξη της συντήρησης και ανάπτυξης των φυσικών και ανθρώπινων
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πόρων και τη µείωση των οικονοµικών απωλειών. Η πολιτική υγείας και
ασφάλειας επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες και αποφάσεις της
εταιρείας συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν να κάνουν µε τη
συλλογή πόρων και πληροφοριών, το σχεδιασµό και την παράδοση
προϊόντων, υπηρεσιών και τον έλεγχο.
1.3 ∆ήλωση Πολιτικής ως στοιχείο της ∆ιαχείρισης Ασφάλειας κ’
Υγείας
Με βάση την µέχρι σήµερα εµπειρία, φαίνεται πως ένα επιτυχηµένο
πρόγραµµα ασφαλείας και υγείας δεν βασίζεται µόνο στον σχεδιασµό
αλλά και στην εφαρµογή και εκτίµηση των αποτελεσµάτων των
εφαρµοσµένων µέτρων και την αναθεώρηση του σε σηµεία που αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Έτι, βασικά βήµατα του προγράµµατος πρέπει να
αποτελούν ακόµα τα:

Σχήµα 1.1 Βασικά στοιχεία µιας επιτυχηµένης διαχείρισης της ασφάλειας
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• Οργάνωση: οι εταιρείες που πετυχαίνουν υψηλά επίπεδα υγείας
και ασφάλειας δοµούνται και λειτουργούν έτσι ώστε να θέτουν την
πολιτική ασφάλειας και υγείας σε εποικοδοµητική πρακτική. Αυτό
υποβοηθείται µε την καλλιέργεια µιας θετικής κουλτούρας που
εξασφαλίζει την εµπλοκή και συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα
τα επίπεδα. Η εµφανής και ενεργή καθοδήγηση από τα ανώτερα
στελέχη της διαχείρισης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και
διατήρηση µιας κουλτούρας που ενισχύει την ασφάλεια και την
υγεία. Το όραµα είναι ένα: οι αξίες και οι ιδέες των στελεχών της
διαχείρισης να γίνουν κοινή γνώση όλων.
• Σχεδιασµός: επιτυχηµένες εταιρείες υιοθετούν µια σχεδιασµένη
και συστηµατική προσέγγιση στην υλοποίηση της πολιτικής τους.
Ο στόχος τους είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου που
προκαλείται από εργασιακές δραστηριότητες, προϊόντα και
υπηρεσίες. Χρησιµοποιούν µεθόδους εκτίµησης του κινδύνου για
να αποφασίσουν για τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και
για να θέσουν στόχους για την εξουδετέρωση των πηγών κινδύνου.
Όπου είναι δυνατό, ο κίνδυνος εξαλείφεται µε την προσεκτική
επιλογή και τον σχεδιασµό ειδικών αρµόδιων υπηρεσιών και µε τη
χρήση ειδικού εξοπλισµού και διαδικασιών, ή ελαχιστοποιείται.
Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιµοποιούνται συστήµατα
εργασίας και µέσα ατοµικής προστασίας για τον έλεγχο του
κινδύνου.
• Μέτρηση εκτελούµενου έργου: η επίτευξη της ασφάλειας και
υγείας εκτιµάται µε βάση κάποια πρότυπα εφαρµογής, έλεγχος του
κινδύνου αποτιµάται µε διάφορες τεχνικές. Αναλυτικότερα,
εξετάζονται τόσο οι εγκαταστάσεις, τα χρησιµοποιούµενα υλικά
και οι διαδικασίες που αποφασίζονται όσο και οι άνθρωποι και τα
συστήµατα, πάντα σε συνάρτηση µε την αντιµετώπιση του
κινδύνου. Αστοχίες αποτιµώνται µέσω αρχικού ή εκ των υστέρων
ελέγχων, στόχος των οποίων είναι όχι µόνο να καθοριστούν τα
άµεσα αποτελέσµατα µιας κακής απόδοσης αλλά κατά κύριο λόγο
να εντοπιστούν οι βασικοί λόγοι για την σπουδαιότητα του
σχεδιασµού και της εφαρµογής ενός συστήµατος διαχείρισης της
ασφάλειας.
• Έλεγχος κι αναθεώρηση εκτελούµενου έργου: για την επιτυχή
διαχείριση ασφάλειας και υγείας απαραίτητοι είναι οι τακτικοί
έλεγχοι του εκτελούµενου έργου, που βασίζονται τόσο στην
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων όσο και σε ανεξάρτητους
ελέγχους. Η συνεχής ανάπτυξη πολιτικών, οι προσεγγίσεις για την
υλοποίησή τους και οι νέες τεχνικές ελέγχου του κινδύνου
αποτελούν δέσµευση για συνεχή βελτίωση της διαχείρισης. Οι
εταιρείες που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα απόδοσης ασφάλειας
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και υγείας καταγράφουν και µετρούν το εκτελούµενο έργο σε
ετήσιες αναφορές τους ενώ συχνά συγκρίνουν αυτό µε τις
αντίστοιχες επιδόσεις των ανταγωνιστών τους.
1.4 Τι είναι µια πολιτική για την ασφάλεια και την υγεία;

Μια πολιτική ασφάλειας καθορίζει το όραµα για την ασφάλεια και την
υγεία στην εταιρεία. Μπορεί να ποικίλει στο µέγεθος και το περιεχόµενο.
Η γραπτή δήλωση πολιτικής αρχίζει γενικά µε µια σαφή, απλή έκφραση
της επιδίωξης και της τοποθέτησης της εταιρείας για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζοµένων. Οι σκοποί της είναι να διευκρινίσει την
πολιτική, να δηµιουργήσει συνέπεια και συνέχεια, να εξυπηρετήσει ως
σηµείο ελέγχου οπότε η ασφάλεια και η υγεία φαίνεται να συγκρούονται
µε την παραγωγή ή άλλες προτεραιότητες και να υποστηρίξει τους
επιβλέποντες στην επιβολή των κανόνων ασφαλείας και υγείας και των
ασφαλών πρακτικών εργασίας. Η δήλωση πολιτικής είναι ακρογωνιαίος
λίθος του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας και πρέπει να έχει την
δέσµευση τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζοµένων.

1.5 Περιεχόµενο δήλωσης πολιτικής
Η δήλωση πολιτικής για την ασφάλεια και υγεία πρέπει να οργανωθεί
ώστε να ικανοποιεί επαρκώς την συγκεκριµένη πρόθεση της εταιρείας.
∆ίνεται έµφαση στα ακόλουθα πέντε σηµεία:






Εισαγωγική δήλωση - στόχος
Σκοπός – φιλοσοφία
Ευθύνες διοίκησης
Ευθύνες εργαζοµένων
Τελική δήλωση – στόχος

Η δήλωση πολιτικής πρέπει να είναι συνοπτική και να περιέχει τα πέντε
σηµεία που αναφέρθηκαν. Η γραπτή δήλωση πολιτικής της εταιρείας
πρέπει να υπογράφεται από τον ανώτατο διευθυντή και να
γνωστοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους.
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1.5.1 Εισαγωγική δήλωση – στόχος
Η γραπτή δήλωση πολιτικής αρχίζει γενικά µε µια σαφή, απλή έκφραση
της επιδίωξης για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
Παράδειγµα: «Αυτή η επιχείρηση δε θεωρεί καµιά φάση της λειτουργίας ή
της διοικητικής µέριµνας σηµαντικότερη από την ασφάλεια και την υγεία.
Θα παρέχουµε και θα διατηρήσουµε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες
εργασίας, θα καθιερώσουµε και επιµείνουµε στις ασφαλείς µεθόδους και
εργασιακές πρακτικές σε κάθε περίπτωση.»
1.5.2 Σκοπός – Φιλοσοφία
Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας θα έχει έναν
δηλωµένο σκοπό ή φιλοσοφία. Αυτός συµπεριλαµβάνεται στη γραπτή
δήλωση πολιτικής έτσι ώστε η εταιρεία και οι εργαζόµενοι να
αναγνωρίζουν το σκοπό και την αξία του προγράµµατος.
Παράδειγµα: «Η προστασία ασφάλειας και υγείας θα είναι ένα ακέραιο
µέρος όλων των διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένου του
προγραµµατισµού, προµήθειας, ανάπτυξης, παραγωγής, διοικητικής
µέριµνας, πωλήσεων και µεταφορών. Τα ατυχήµατα και οι εκθέσεις σε
κινδύνους δεν έχουν καµία θέση στην επιχείρησή µας.»
1.5.3 Ευθύνες της διοίκησης
Το πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας πρέπει να περιγράφει λεπτοµερώς
ποιος πρόκειται να αναπτύξει το πρόγραµµα και να το θέσει σε
λειτουργία, καθώς επίσης και σε ποιον ανατίθενται συγκεκριµένες
ευθύνες, καθήκοντα και αρµοδιότητες. Η δήλωση πολιτικής µπορεί να
περιλαµβάνει µια περίληψη αυτών των ευθυνών.
Παράδειγµα: «Κάθε επίπεδο διοίκησης πρέπει να απεικονίζει το
ενδιαφέρον του για την εταιρική ασφάλεια και υγεία και πρέπει να θέτει το
καλό παράδειγµα µε τη συµµόρφωση προς τους εταιρικούς κανόνες για την
προστασία ασφάλειας και υγείας. Το διοικητικό ενδιαφέρον πρέπει να είναι
ορατό και συνεχές από την κορυφή της διοίκησης µέχρι τους επιβλέποντες
τµηµάτων.»
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1.5.4 Ευθύνες εργαζοµένων
Πολλές εταιρείες αναγνωρίζουν το ζωτικής σηµασίας ρόλο των
εργαζοµένων τους στη λειτουργία ενός επιτυχούς προγράµµατος
ασφάλειας και υγείας, συνοψίζοντας τους ρόλους και τη συµβολή τους
στη δήλωση πολιτικής της εταιρείας.
Παράδειγµα: «Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να ακολουθούν τις ασφαλείς
εργασιακές πρακτικές, να υπακούουν στους κανόνες και τους κανονισµούς
και να εργάζονται µε έναν τρόπο που διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας
και υγείας που αναπτύσσονται και εγκρίνονται από την εταιρεία.»
1.5.5 Τελική δήλωση
Η τελική δήλωση είναι συχνά µια επιβεβαίωση της δέσµευσης της
εταιρείας για την παροχή ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού χώρου.
Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην συνεργασία όλων των εργαζοµένων
για τη στήριξη του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας.
Παράδειγµα: «Όλοι οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται για να κάνουν αυτό το
πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας ένα αναπόσπαστο τµήµα των
καθηµερινών διαδικασιών. Με την αποδοχή της αµοιβαίας ευθύνης να
λειτουργήσουµε όλοι ακίνδυνα, όλοι θα συµβάλλουµε στην ευηµερία ο ένας
του άλλου και, συνεπώς, της εταιρείας.»
1.5.6. Παράδειγµα δήλωσης πολιτικής
«Η εταιρεία δε θεωρεί καµιά φάση της λειτουργίας της σηµαντικότερη
από την προστασία της ασφάλειας και της υγείας. Θα παράσχουµε και θα
διατηρήσουµε ασφαλείς συνθήκες εργασίας, θα καθιερώσουµε και θα
επιµείνουµε στις ασφαλείς µεθόδους και εργασιακές πρακτικές πάντα.
Η ασφάλεια και η υγεία θα είναι ένα ακέραιο µέρος όλων των διαδικασιών
συµπεριλαµβανοµένου του προγραµµατισµού, προµήθειας, ανάπτυξης,
παραγωγής, διοικητικής µέριµνας, πωλήσεων και µεταφορών. Τα
ατυχήµατα δεν έχουν καµία θέση στην εταιρεία. Θα εργαστούµε µε
συνέπεια για να διατηρήσουµε τις ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας
και θα εµµείνουµε στις κατάλληλες πρακτικές λειτουργίας και τις
διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν τον τραυµατισµό και
την ασθένεια και που συµµορφώνονται µε τα κρατικά και τοπικά πρότυπα
ασφαλείας και µε τους κανονισµούς υγείας. Κάθε επίπεδο της διοίκησης
πρέπει να απεικονίζει ένα ενδιαφέρον για τους στόχους ασφάλειας και
υγείας της εταιρείας και απαιτείται να θέτει το καλό παράδειγµα τηρώντας
πάντα τους κανόνες ως µέρος της ρουτίνας εργασίας. Το ενδιαφέρον της
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διοίκησης πρέπει να είναι ορατό και συνεχές, από την κορυφή της
διοίκησης έως τους επιβλέποντες τµηµάτων. Όλοι οι υπάλληλοι θα
ακολουθούν τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, θα συµµορφώνονται µε
τους κανονισµούς και θα εργάζονται µε τρόπο που διατηρεί τα υψηλά
πρότυπα ασφαλείας και υγείας που αναπτύσσονται και εγκρίνονται από την
εταιρεία. Ωθούµε όλους τους εργαζόµενους όλους τους εργαζόµενους να
κάνουν το πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας ένα αναπόσπαστο τµήµα
καθηµερινών διαδικασιών. Κατόπιν, η συνολική εξάλειψη των ατυχηµάτων
και των τραυµατισµών θα γίνει όχι µόνο ένας στόχος άλλα ένας τρόπος
ζωής.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
2.1 Εισαγωγή
Η δήλωση πολιτικής υποδεικνύει την ανάγκη για ένα πρόγραµµα
ασφαλείας και υγείας και προωθεί την καθιέρωση στόχων. Οι στόχοι
δίνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί ο
προορισµός της εταιρίας στην επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία. Είναι
το αποτέλεσµα το οποίο επιδιώκει το πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας.
Οι στόχοι µπορούν να είναι είτε αριθµητικοί είτε περιγραφικοί. Οι
αριθµητικοί στόχοι είναι στόχοι που µπορούν να µετρηθούν υπό µορφή
αριθµών. Παράδειγµα: ‘’Ένας στόχος µηδενικών κινδύνων οποιαδήποτε
στιγµή’’. Οι περιγραφικοί στόχοι δεν είναι αριθµητικοί αλλά µπορούν
επίσης να είναι αρκετά περιεκτικοί και εφικτοί. Παράδειγµα: ‘’ Ένα
περιεκτικό πρόγραµµα που αξιολογεί όλους τους υφιστάµενους και
γνωστούς πιθανούς κινδύνους του εργοταξίου και αποτρέπει ή ελέγχει
αυτούς τους κινδύνους’’.
Οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο θέτοντας αντικειµενικούς
σκοπούς. Οι σκοποί είναι τα συγκεκριµένα µονοπάτια που θα
ακολουθηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι. Είναι δηλώσεις των
αποτελεσµάτων απόδοσης, µικρά θετικά βήµατα κατά µήκος του δρόµου
των στόχων της εταιρίας. Οι στόχοι των εργασιακών χώρων για την
ασφάλεια και την υγεία είναι παρόµοιοι µε εκείνους για άλλες
οργανωτικές λειτουργίες. Θέτοντας στόχους και σκοπούς προσδιορίζεται
εάν το πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας είναι αποτελεσµατικό.
2.2 Στόχοι και αντικειµενικοί σκοποί
Οι επιτυχέστεροι στόχοι και σκοποί έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Σχετίζονται άµεσα µε το ρόλο του υπεύθυνου διευθυντή στην εταιρία
• Είναι εύκολα κατανοητοί από εκείνους που θα συµβάλουν στην
επίτευξή τους
• Είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί, αλλά αντιπροσωπεύουν µία σηµαντική
πρόκληση
• Παρέχουν µέγιστη απόδοση στην απαιτούµενη επένδυση χρόνου σε
σύγκριση µε άλλους στόχους που συµπεριλαµβάνονται
• Είναι συνεπείς προς τους διαθέσιµους ή προσδοκώµενους πόρους
• Είναι συνεπείς προς τις βασικές πολιτικές και πρακτικές εταιρίες
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Ένα παράδειγµα στόχου που µπορεί να είµαι συνεπείς προς το βασικό
σχέδιο ασφάλειας και υγείας είναι το ακόλουθο: ‘’∆ιεξάγετε εβδοµαδιαίες
επιθεωρήσεις µε έµφαση στην ευταξία και καθαριότητα, κατάλληλη χρήση
των µέσων ατοµικής προστασίας, προληπτική συντήρηση κρίσιµων
τµηµάτων του εξοπλισµού’’.
Εφόσον έχει καθοριστεί µία πρώτη πορεία σχεδιασµού , η έµφαση πρέπει
να δοθεί στη θέσπιση στόχων οργανωτικού τύπου. Τέτοιοι στόχοι
περιλαµβάνουν :
• Τον καθορισµό και ανάπτυξη της δοµής , των συστηµάτων και
των δραστηριοτήτων για την προώθηση µιας θετικής κουλτούρας
καθώς και επισήµανση του ρόλου των ανώτερων στελεχών της
διοίκησης
• Την απονοµή ευθυνών για βασικά καθήκοντα εργασιών όπως
σχεδιασµός , θέσπιση προτύπων εφαρµογής, µέτρηση της
απόδοσης, ανασκόπηση και έλεγχος
• Τον καθορισµό και την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφόρησης
που χρειάζονται για θέµατα ελέγχου όπως αυτά που εκτιµούν την
απόδοση και αυτών που κάνουν αναφορά ατυχήµατος, ασθένειας
ή περιστατικού έρευνας και ανάλυσης
• Την αναγνώριση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την
εφαρµογή της πολιτικής και τον προσδιορισµό των συστηµάτων
που επιβεβαιώνουν την ικανότητα σε όλα τα επίπεδα
• Την ανασκόπηση και ανάπτυξη επικοινωνίας και διαδικασιών σε
όλα τα επίπεδα.
Καθώς αναπτύσσεται ολοένα το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας µίας
εταιρίας νέοι στόχοι πρέπει να περιλαµβάνουν την ανύψωση των
προτύπων εφαρµογής πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό και την µείωση
του αριθµού των ατυχηµάτων, ασθενειών και ατυχών περιστατικών. Οι
επιτυχηµένες εταιρίες συχνά ορίζουν δείκτες απόδοσης που λειτουργούν
ως στόχοι µέτρησης της απόδοσης ασφάλειας και υγείας.
Οι αποφάσεις για τις προτεραιότητες και την διανοµή των πόρων πρέπει
να αντανακλούν το γεγονός ότι ο τελικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση
του κινδύνου µέσα στον οργανισµό ενώ ο άµεσος στόχος είναι να
επιτευχθεί ένα επίπεδο απόδοσης που συµφωνεί µε τις σχετικές
νοµοθετικές απαιτήσεις.
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2.3 Γνωστοποίηση των στόχων
Για να είναι αποτελεσµατικοί οι στόχοι και σκοποί για την ασφάλεια και
υγεία θα πρέπει να ανακοινώνονται σε όλους τους εργαζόµενους. Αυτό
θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόµενοι καταλαβαίνουν τι αναµένεται
από αυτούς. Η επικοινωνία επιβεβαιώνει την δέσµευση της εταιρίας για
την ασφάλεια και την υγεία. Η επιτυχία για την διασφάλιση της
ποιότητας απαιτεί την ανάπτυξη υποστηρικτικής κουλτούρας του
οργανισµού. Η φιλοσοφία της διασφάλισης ποιότητας επισηµαίνει τη
συµβολή της ενεργού δράσης όλων των εργαζοµένων στη διαδικασία
αυτή. Εταιρίες επιτυχείς στη διαχείριση ασφάλειας και υγείας
σηµειώνουν µεγάλα βήµατα στην ανάπτυξη µίας θετικής κουλτούρας
ασφάλειας µε την ίδια βάση.
2.4 Αναθεώρηση αντικειµενικών σκοπών
Οι σκοποί πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά κάνοντας τις παρακάτω
ερωτήσεις :
•
•
•

Λαµβάνεται η επιθυµητή απόδοση από επιβλέποντες και
εργαζοµένους;
Επιτυγχάνονται οι σκοποί;
Τα αποτελέσµατα κινούνται προς το στόχο;

Οποιαδήποτε προγράµµατα ή δραστηριότητες στα οποία επενδύεται
χρόνος και πόροι σε συνεχή βάση πρέπει να αποδεικνύουν την αξία τους.
Εάν ένας στόχος έχει επιτευχθεί αλλά εξακολουθούν να υφίστανται πάρα
πολλοί τραυµατισµοί, παραλίγο ατυχήµατα, επισφαλείς πράξεις, ή καµία
βελτίωση στις συνθήκες, τότε απαιτούνται διαφορετικοί ή πρόσθετοι
στόχοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΗΓΕΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
3.1 Εισαγωγή
Η ηγεσία είναι µία ενεργή κατάσταση που αλλάζει αξίες και συστήµατα
και µας οδηγεί στο µέλλον. Η διοίκηση είναι η παθητική κατάσταση που
κρατά την εταιρία λειτουργική στο παρόν.
«Η δέσµευση της διοίκησης στην ασφάλεια είναι ο κύριος παράγοντας
ελέγχου επιρροής στην επίτευξη της επιτυχίας. (στην ασφάλεια) ».
(National institute for occupational safety and health)
Ασφαλείς ηγεσία υφίσταται όπου τα διοικητικά στελέχη επιδεικνύουν
βαθιά γνώση – µία κατανόηση αυτού που είναι σωστό – και δυναµική
συµµετοχή – µια προθυµία να διορθωθεί αυτό που είναι λανθασµένο.»
(Larry Hansen).
Η ηγεσία παρέχει την κινητήριο δύναµη µέσα στην εταιρία, εποµένως η
ηγεσία έρχεται πρώτα και έπεται η διοίκηση. Είναι αξιωµατικά αποδεκτό
ότι χωρίς την υποστήριξη της εργοδοσίας και των ανώτερων στελεχών,
δεν υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας του οποιουδήποτε προγράµµατος σε
θέµατα ασφαλείας, δηλαδή η Γενική ∆ιεύθυνση διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην αξιόπιστη και αποτελεσµατική Μηχανική ασφαλείας.

3.2 Στόχοι της διοίκησης
Η ορατή δέσµευση για την ασφάλεια και την υγεία µπορεί να έχει
σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα και την και την επιτυχία του
προγράµµατος της εταιρίας. Έλλειψη ορατής δέσµευσης και συµµετοχής
από την κορυφή της διοίκησης θα υπονοµεύσει το πρόγραµµα ασφάλειας
και υγείας και θα µειώσει σοβαρά τις πιθανότητες της εταιρίας να
επιτύχει τους στόχους της.
Οι κανονισµοί των επιτυχηµένων εταιριών στη διαχείριση της ασφάλειας
και υγείας περιλαµβάνουν :
•

Επιστράτευση και διαδικασίες τοποθέτησης προσωπικού που
πιστοποιούν ότι οι εργαζόµενοι έχουν τις απαραίτητες φυσικές και
διανοητικές ικανότητες για τις εργασίες τους ή µπορούν να τις
αποκτήσουν µέσω εκπαίδευσης και εµπειρίας. Αυτό µπορεί να
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•

•

•

•

προϋποθέτει προσδιορισµό της κατάστασης του ατόµου µε ιατρική
εξέταση και τεστ φυσικής κατάστασης, ικανοτήτων και ευχέρεια
εκµάθησης.
Συστήµατα που αναγνωρίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης για υγεία
και ασφάλεια, που προκύπτουν από τη συλλογή προσωπικού, αλλαγές
στο προσωπικό, εγκαταστάσεις, ουσίες, τεχνολογία, διαδικασίες
εξάσκησης εργασίας, από την ανάγκη διατήρησης ή ενίσχυσης
ικανοτήτων µε περαιτέρω εκπαίδευση και από την παρουσία
εργαζοµένων της εργολαβίας των αυτοαπασχολούµενων ατόµων ή
των προσωρινά απασχολούµενων.
Συστήµατα που παρέχουν πληροφορίες, οδηγίες προσπάθεια για
εκπαίδευση και υποστήριξη της επικοινωνίας που χρειάζεται για να
αντιµετωπιστούν οι παραπάνω ανάγκες.
Κανονισµού που πιστοποιούν την ικανή κάλυψη σε περίπτωση
απουσίας προσωπικού ιδιαίτερα για προσωπικό µε κρίσιµες ευθύνες
για την ασφάλεια και υγεία.
Γενική προώθηση της υγείας και σχέδια εγρήγορσης που
συντελούν στη διατήρηση της υγείας γενικώς και της καλής φυσικής
κατάστασης. Περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό της καλής φυσικής
κατάστασης κατά την εργασία και την αποκατάσταση ή την
προσαρµογή της εργασίας ύστερα από κάποιο τραυµατισµό ή
ασθένεια, όπως κι αν προκλήθηκε.

3.3 Αντίληψη του κινδύνου µε βάση το επίπεδο κάθε εταιρίας
Ο τρόπος µε τον οποίο η ηγεσία κάθε εταιρίας αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
ή διαχειρίζεται τα διάφορα θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία
των εργαζοµένων της δεν είναι πάντα ο ίδιος , αλλά µεταβάλλεται
ανάλογα µε το πόσο προηγµένες είναι οι αντιλήψεις της εταιρίας πάνω σε
τέτοιου είδους θέµατα. Έτσι µπορεί να θεωρηθεί ο εξής διαχωρισµός :
3.3.1 Εταιρίες µε προηγµένες αντιλήψεις
Σε εταιρίες µε υψηλό επίπεδο αντίληψης του κινδύνου επιζητείται πάντα
και αναπτύσσεται µία κουλτούρα για θέµατα ασφάλειας , η οποία είναι
ακριβώς εναρµονισµένη µε κάθε επιµέρους διαδικασία της παραγωγής. Η
αντίληψη αυτή περιλαµβάνει και υπερβαίνει την αντίληψη της απλής
συµµόρφωσης προς έξωθεν επιβαλλόµενα κριτήρια ασφάλειας. Οι
εταιρίες που έχουν φτάσει σε αυτό το προχωρηµένο στάδιο διαχείρισης
των θεµάτων ασφάλειας βελτιώνουν συνεχώς το σύστηµα ασφάλειας
τους, ώστε να προσαρµόσουν στο ιδιαίτερο κλίµα εργασίας που
επικρατεί σε κάθε τοµέα της εταιρίας και να καλύψει κάθε πτυχή της
λειτουργίας της. Ακόµη, επιδιώκεται διαµέσου της συνεχούς διαδικασίας
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επιµόρφωσης, να αποκτήσουν όλοι οι εργαζόµενοι συνείδηση ασφαλείας,
έτσι ώστε να προάγουν και οι ίδιοι την ασφάλεια στο περιβάλλον
εργασίας τους, αντί να τη θεωρούν ως κάτι που επιβάλλεται απλά από τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη.
3.3.2 Εταιρίες µε λιγότερο προηγµένες αντιλήψεις
Οι εταιρίες αυτές τηρούν στις παραγωγικές διαδικασίες µέτρα ασφάλειας
τα οποία καθορίζονται εκ των προτέρων και αποτελούν πιστή
συµµόρφωση προς τις διατάξεις έξωθεν επιβαλλόµενων κανόνων, που
µπορεί για παράδειγµα να είναι οι επιταγές της κείµενης νοµοθεσίας.
Προφανώς οι εταιρίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θεωρείται ότι
εφαρµόζουν ένα ικανοποιητικό σύστηµα ασφάλειας, αφού τα µέτρα
κατά των κινδύνων λαµβάνονται πριν καν υπάρξει κάποιο ατύχηµα.
Εντούτοις, κατά την εφαρµογή των έξωθεν επιβαλλόµενων κανόνων
ασφάλειας είναι δυνατόν να υπάρξει διάσταση µεταξύ των προθέσεων
του νοµοθέτη και των αποτελεσµάτων στην πράξη, όταν η τήρηση των
κανόνων αυτών θεωρηθεί ως αυτοσκοπός και όχι ως µέσον για την
επίτευξη ασφάλειας. Όταν τηρείται ο τύπος και όχι η ουσία των
διατάξεων ασφάλειας, το επίπεδο της ασφάλειας αυτοµάτως
υποβαθµίζεται.
Ίσως λίγο περισσότερο εξελιγµένες θεωρούνται οι εταιρίες που έχοντας
ως βάση τους έξωθεν κανονισµούς, προβαίνουν στον κανονισµό από
µόνες τους των απαραίτητων λεπτοµερειών οι οποίες και θα
οριοθετήσουν περαιτέρω τους τελικούς κανόνες που θα εφαρµοστούν.
3.3.3 Εταιρίες µε οπισθοδροµικές αντιλήψεις

Η νοοτροπία η οποία επικρατεί σε αυτές είναι η αναφορά στον τρόπο
διαχείρισης των θεµάτων υγείας και ασφάλειας κάθε φορά που ένα
δυσάρεστο γεγονός ή ατύχηµα λαµβάνει χώρα λόγω µη τήρησης των
βασικών κανόνων ασφάλειας . ∆ηλαδή, το πρόβληµα της ασφάλειας
ανακινείται εκ των υστέρων κάθε φορά που συµβαίνει ένα δυσάρεστο
γεγονός. Τότε εάν ένας εργαζόµενος ή ένας πολίτης υποστεί βλάβη,
τιµωρούνται εκείνοι που θα θεωρηθούν υπεύθυνοι.
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3.4 Η σηµασία των οργανωτικών παραγόντων
Ταυτόχρονα, χρειάζεται να αναπτυχθεί µία θετική κουλτούρα περί
ασφάλειας και υγείας της οποίας οι στόχοι πρέπει να αναγνωρίζεται από
όλους ότι βαίνουν παράλληλα µε τους άλλους στόχους της επιχείρησης.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ενεργή και συνεχή δέσµευση από τα
ανώτερα στελέχη της διοίκησης, τα οποία στην προσωπική τους
συµπεριφορά και στην πρακτική της διαχείρισης έχουν χρέος να
συνεννοούνται αποτελεσµατικά για την εφαρµογή των ιδεών που
αντιπροσωπεύει η πολιτική ασφάλειας και υγείας. Οι επιτροπές
ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης και παρόµοια συµβουλευτικά
σώµατα χρησιµοποιούνται ως µέσα για την εξασφάλιση επίσηµης
συµµετοχής στον έλεγχο του κινδύνου. Αντιπρόσωποι ασφαλείας
χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση ειδικευµένου προσωπικού και την
παροχή ευκολιών στην επί τόπου εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
4.1 Εισαγωγή
Κατά τον Γ. Πανόπουλο, ως «ασφαλείς εργαζόµενος» νοείται εκείνος ο
εργαζόµενος που έχει αποκτήσει συνείδηση ασφάλειας αρκετά νωρίς,
όντας πάνω απ’ όλα ασφαλής άνθρωπος. ∆ηλαδή ο ασφαλείς
εργαζόµενος σκέπτεται προτού ενεργήσει, αλλά και απαιτεί από όλους να
ενεργήσουν κατά τρόπο ο οποίος να µη θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό τους,
τους άλλους, αλλά και το µηχανισµό της παραγωγικής διαδικασίας.
4.2 Γιατί θα πρέπει οι εργαζόµενοι να εµπλέκονται;
Η ανάµειξη των εργαζοµένων έχει επιπτώσεις άµεσα στην ασφάλεια και
την υγεία τους και η διοίκηση οφείλει να την προάγει. Οι εργαζόµενοι
είναι τα άτοµα που βρίσκονται περισσότερο σε επαφή µε τους πιθανούς
κινδύνους ασφάλειας και υγείας και έχουν κεκτηµένο δικαίωµα σε
αποτελεσµατικά προγράµµατα εργασίας. Η πρόσφατη εµπειρία έχει
καταδείξει ότι οι εργαζόµενοι υποδεικνύουν ιδιαίτερα πολύτιµες λύσεις
στα προβλήµατα.
Στους οργανισµούς που επιτυγχάνουν ασφάλεια και υγεία κατά την
εργασία, οι εργαζόµενοι σε όλα τα επίπεδα, συµµετέχουν σε οµάδες που
ασχολούνται µε την θέσπιση προτύπων εφαρµογής, µε την επινόηση
συστηµάτων λειτουργίας, µε διαδικασίες και οδηγίες για τον έλεγχο του
κινδύνου καθώς και µε την παρακολούθηση και επιθεώρηση των
δραστηριοτήτων. Η αναφορά στη γνώση τους για το πώς προχωράει η
εργασία είναι σηµαντική εφόσον οι καταγεγραµµένες διαδικασίες
µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη. Η έρευνα δείχνει ότι οι
εργαζόµενοι είναι πιθανότερο να υποστηρίξουν και να χρησιµοποιήσουν
προγράµµατα στα οποία είχαν συµβάλει κατά τη δηµιουργία τους.
Εργαζόµενοι που ενθαρρύνονται για να προσφέρουν τις ιδέες τους και
των οποίων οι συµβολή λαµβάνεται σοβαρά υπόψη είναι πιο
ικανοποιηµένοι και παραγωγικοί στην εργασία.
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4.3 Πώς µπορούν οι εργαζόµενοι να βοηθήσουν;
Κάνοντας έρευνες εργοταξίων. Αξιολογώντας τους συνήθεις κινδύνους
σε κάθε βήµα µίας εργασίας ή µίας διαδικασίας και προετοιµάζοντας
ασφαλείς πρακτικές ή ελέγχους εργασίας ώστε να µειωθεί η έκθεση
στους κινδύνους αυτούς. Αναπτύσσοντας και αναθεωρώντας τους
κανόνες ασφάλειας και υγείας εργοταξίων. Εκπαιδεύοντας παλαιούς και
νέους υπαλλήλους. Παρουσιάζοντας προγράµµατα σε συσκέψεις για την
ασφάλεια και υγεία. ∆ιεξάγοντας έρευνες ατυχηµάτων και περιστατικών.
Λαµβάνοντας µέρος σε επιτροπές και άλλες οµάδες. Σε µερικές
περιπτώσεις διατίθενται οµάδες επίλυσης αποτελούµενες από
εργαζόµενους που βοηθούν στην αντιµετώπιση ιδιαίτερων προβληµάτων
που προκύπτουν από ένα ατύχηµα. Στις οµάδες αυτές καλό είναι να
περιλαµβάνονται ίσοι αριθµοί διοικητικών στελεχών και εργαζοµένων
και η δραστηριότητα τους να υποστηρίζεται από τους διευθύνοντες ενώ
πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για συµβουλές από ειδικούς σε θέµατα
ασφάλειας και υγείας.
4.4 Οι άνθρωποι είναι το σηµαντικότερο κεφάλαιο µίας εταιρίας
Ο ορισµός που δίνει η HSE (Health and Safety Executives) είναι :
«Ο ανθρώπινος παράγοντας αναφέρεται σε περιβαλλοντικούς,
οργανωτικούς και εργασιακούς παράγοντες σε συνάρτηση µε τα
ανθρώπινα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συµπεριφορά κατά την
εργασία µε τρόπο ώστε να επιδρούν στην υγεία και την ασφάλεια ».
Τα άτοµα εκδηλώνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις συνήθειες και την προσωπικότητά
τους, τα οποία µπορεί να είναι κατάλληλα ή όχι για τη συγκεκριµένη
εργασία. Τα χαρακτηριστικά των ατόµων επηρεάζουν τη συµπεριφορά
τους µε διάφορους και πολύπλοκους τρόπους. Η επιρροή τους στην
απόδοση των καθηκόντων µπορεί να είναι αρνητική και να µην ευνοείται
από τον σχεδιασµό των εργασιών. Κατά τον σχεδιασµό των εργασιών και
τη διανοµή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί και οι
δυνατότητες της ανθρώπινης απόδοσης. Σχεδιάζοντας µε εργονοµικές
αρχές, η αντιστοίχηση της κατάλληλης εργασίας στο κατάλληλο άτοµο
συµβάλλει στην αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εργασιών.
Ασυµβατότητα ανάµεσα στις εργασιακές απαιτήσεις και στις ικανότητες
των ατόµων αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης ανθρώπινου λάθους. Η
κουλτούρα ασφάλειας που παρουσιάζει η εταιρία επιδρά τόσο στην
οµαδική όσο και στην ατοµική συµπεριφορά και πρέπει να προωθεί τη
συµµετοχή των εργοδοτών και την υποχρέωση τους σε όλα τα επίπεδα,
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δίνοντας βαρύτητα στο γεγονός ότι αποκλίσεις από τα πρότυπα
ασφάλειας δεν είναι επιτρεπτές.
4.4.2 Η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία
Η προσεκτική µελέτη του ανθρώπινου παράγοντα κατά την εργασία
µπορεί να µειώσει τον αριθµό των ατυχηµάτων που οφείλονται σε
ανθρώπινο λάθος και των περιπτώσεων εργασιακής ασθένειας. Επίσης
συντελεί στη διαµόρφωση ικανού και αποτελεσµατικού εργατικού
δυναµικού.
Τα ατυχήµατα συµβαίνουν µέσω της δραστηριοποίησης των ατόµων
κατά την εργασία. Καθώς τα τεχνικά συστήµατα γίνονται ολοένα και πιο
αξιόπιστα, η εστίαση πρέπει να γίνεται στα ατυχήµατα που οφείλονται
κατεξοχήν στον άνθρωπο. Εκτιµάται ότι πάνω από το 90 % των
ατυχηµάτων καταλογίζονται σε ανθρώπινες πράξεις ή παραλείψεις. Κάτι
τέτοιο δεν είναι καθόλου περίεργο τη στιγµή που η συµµετοχή των
ατόµων σε όλους τους τοµείς δράσης είναι δεδοµένη, από το σχεδιασµό
της εργασίας µέχρι το χειρισµό συγκεκριµένων µηχανηµάτων. Πολλά
ατυχήµατα καταλογίζονται σε πράξεις ή παραλήψεις ατόµων που έχουν
άµεση επαφή µε το χειρισµό και την εκτέλεση της εργασίας. Ένα
ατύχηµα παραβλέπει τη βασική αιτία που οδήγησε σε αυτό το
αποτέλεσµα και η οποία συνήθως προκύπτει µέσα από την εταιρία,
δηλαδή από τα συστήµατα σχεδιασµού, διαχείρισης και λήψεις
αποφάσεων.

19

4.5 Εφαρµογές της επιστήµης της συµπεριφοράς για τη
βελτίωση της ασφάλειας
4.5.1 Αρχή πρώτη: Εστίαση της παρέµβασης στην παρατηρούµενη
συµπεριφορά
Η προσέγγιση που βασίζεται στη συµπεριφορά, στηρίζεται στην
επιστήµη της συµπεριφοράς όπως αυτή συλλήφθηκε και ερευνήθηκε από
τον B.F Skinner. Οποιαδήποτε στρατηγική παρέµβασης και αν
χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της ανθρώπινης άποψης για την
ασφάλεια, η διαδικασία θα πρέπει να στοχεύει στην συµπεριφορά. Είτε
χρησιµοποιείται εκπαίδευση, είτε ανάδροµη ανάλυση, είτε διερεύνηση
τραυµατισµών, ή δίνονται κίνητρα για την προώθηση της ασφάλειας, θα
πρέπει οι προσπάθειες να επικεντρώνονται στη συµπεριφορά. Γιατί?
Καταρχήν, γιατί µπορεί κανείς να είναι αντικειµενικός και απρόσωπος
σχετικά µε τη συµπεριφορά. Μπορεί κανείς να µιλάει για τη
συµπεριφορά ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις των ατόµων, τη νοοτροπία
και τα αισθήµατά τους. Η συµπεριφορά των ατόµων ποικίλει ανάλογα µε
τις συνθήκες, όπως είναι ο σχεδιασµός του εξοπλισµού, τα συστήµατα
διαχείρισης, οι συµπεριφορές που υποδεικνύονται από άλλους και
ποικίλες κοινωνικές δυναµικές.
Η επέµβαση που βασίζεται στη συµπεριφορά θεωρεί ότι τα άτοµα
σκέφτονται διαφορετικά ενώ η επέµβαση που βασίζεται στο άτοµο
θεωρεί ότι τα άτοµα δρουν διαφορετικά. Η προσέγγιση που βασίζεται
στο άτοµο χρησιµοποιείται µε επιτυχία από πολλούς ψυχιάτρους και
κλινικούς ψυχολόγους σε επαγγελµατικές συνεδρίες θεραπείας, αλλά δεν
είναι συµφέρουσα σε µία οµάδα ή µία εταιρία. Για να είναι
αποτελεσµατική, η παρέµβαση που βασίζεται στο άτοµο, απαιτεί
εκτεταµένη και στενή αλληλεπίδραση µεταξύ του εργαζοµένου κι ενός
ειδικού. Ακόµη κι αν ο χρόνος και οι εγκαταστάσεις ήταν διαθέσιµες για
την εστίαση µίας παρέµβασης σε εσωτερικές και µη παρατηρούµενες
συµπεριφορές και ατοµικές καταστάσεις, είναι λίγοι οι επαγγελµατίες σε
θέµατα ασφάλειας ή οι ειδικοί που έχουν τη µόρφωση, την εκπαίδευση
και την εµπειρία να εφαρµόσουν µία τέτοια προσέγγιση. Προσωπικοί
παράγοντες µπορούν να βελτιωθούν µε συγκεκριµένους τρόπους.
Το κλειδί για να είναι κανείς στη σωστή οδό είναι η επικέντρωση στη
συµπεριφορά, οποιαδήποτε κι αν είναι η προσέγγιση µε την οποία γίνεται
η παρέµβαση, δηλαδή : δέσµευση, καθορισµός στόχων, ανάδροµη
ανάλυση, εκπαίδευση, αναγνώριση, κίνητρα, επιβράβευση και άλλα.
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4.5.2 Αρχή δεύτερη: Αναζήτηση εξωτερικών παραγόντων για τη
βελτίωση της απόδοσης
Η προσωπική διάσταση κάθε ατόµου, όπως συµπεριφορές, αντιλήψεις
και γνώσεις είναι δύσκολο να ορισθεί αντικειµενικά και να αλλάξει
άµεσα. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη µόρφωση, την εκπαίδευση, την
εµπειρία ούτε το χρόνο να ασχοληθούν µε τις συµπεριφορές των
ανθρώπων οι τις προσωπικές καταστάσεις άµεσα. Αντί αυτού θα έπρεπε
κανείς να ψάχνει για εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη
συµπεριφορά ανεξάρτητα από ατοµικά αισθήµατα, προτιµήσεις και
αντιλήψεις.
Η προσεκτική παρατήρηση και ανάλυση των συνήθων εργασιακών
πρακτικών µπορεί να υποδείξει µε ακρίβεια πιθανές αιτίες ασφαλών αλλά
και επισφαλών συµπεριφορών. Αυτές οι αιτίες, εξωτερικές των
ανθρώπων, µπορούν συχνά να αλλάξουν για τη βελτίωση και της
συµπεριφοράς και της στάσεις. Σε αντίθεση οι προσωπικοί παράγοντες
είναι δύσκολο να προσδιορισθούν και ακόµη κι αν αυτό συµβεί είναι
ακόµη πιο δύσκολο να αλλάξουν άµεσα. Έτσι λοιπόν, µε την ασφάλεια
που βασίζεται στη συµπεριφορά, η επικέντρωση γίνεται σε εξωτερικούς
παράγοντες – περιβαλλοντικές συνθήκες και συµπεριφορές – που
µπορούν να αλλάξουν από ένα πιθανό τραυµατισµό.
4.5.3 Αρχή Τρίτη: Επικέντρωση σε θετικές επιπτώσεις για
κινητοποίηση της βελτίωσης στην ασφάλεια
Ο ABC σχεδιασµός που περιλαµβάνει απρόοπτα είναι µία γενικά
αποδεχτή αρχή της ασφάλειας που βασίζεται στη συµπεριφορά:
Το Α αντιπροσωπεύει τον ενεργοποιητή (Activator), ή τα
προηγούµενα γεγονότα που καθοδηγούν τη συµπεριφορά
•
Το Β αντιπροσωπεύει την επιθυµητή συµπεριφορά (Behavior)
•
Το C αναφέρεται στη συνέπεια (Consequence), ή στο
περιβαλλοντικό ερέθισµα / κίνητρο που κινητοποιεί τη συµπεριφορά

•

Κάνουµε ό,τι κάνουµε για να κερδίσουµε µία θετική συνέπεια ή να
αποφύγουµε µία αρνητική συνέπεια και σταµατάµε τη δράση µας αυτή
όταν η συµπεριφορά µας συντελεί σε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις.
Συγκρινόµενη µε την ασφαλή συµπεριφορά, η επισφαλής παρέχει στον
εργαζόµενο άνεση, ευκολία, επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και ταχύτερη
ολοκλήρωση της εργασίας.
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Όπως υποδεικνύει η Τρίτη αυτή αρχή, η χρήση θετικών έναντι αρνητικών
συνεπειών είναι κρίσιµα σηµαντική. Είναι σχετική µε τη νοοτροπία και
µε πολλές άλλες εσωτερικές πτυχές των ανθρώπων. Πως σας κάνει να
αισθάνεστε µία επιβράβευση, µια προσωπική αναγνώριση, συγκρινόµενη
µε αυστηρή επίπληξη ή µε κριτική; Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει
σηµαντική επίδραση στη συµπεριφορά. Η διαφορά βρίσκεται στη
νοοτροπία, τις αντιλήψεις ή τη συναισθηµατική κατάσταση που τις
συνοδεύει.
Όταν η θετική αναγνώριση πραγµατοποιείται σωστά, αυξάνει τη
συχνότητα θετικής συµπεριφοράς, την πιθανότητα εµφάνισης κι άλλων
ασφαλών συµπεριφορών και την πιο συχνή χρήση θετικής αναγνώρισης
για τη βελτίωση της συµπεριφοράς και τις νοοτροπίας. Η γνωστή κοινή
λογική που λέει ότι µαθαίνουµε περισσότερα από τα λάθη µας παρά από
τα επιτεύγµατά µας είναι λανθασµένη. Μαθαίνουµε περισσότερα από τις
επιτυχίες µας. Έτσι λοιπόν, η αναγνώριση της ασφαλούς συµπεριφοράς
συντελεί περισσότερο στη γνώση και τη θετική κινητοποίηση απ’ ότι η
κριτική της επισφαλούς συµπεριφοράς.
4.5.4 Η αρχή της κοινής λογικής
Οι τρεις παραπάνω αρχές είναι οι πιο σηµαντικές όσον αφορά την
ανάπτυξη των παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ανθρώπινης δυναµικής
στην ασφάλεια της εργασίας. Η κοινή λογική ή η διαίσθηση είναι συχνά
λανθασµένη. Κάτι που ακούγεται καλό για ένα άτοµο δεν είναι
απαραίτητα σωστό για κάποιον άλλο. Ας θεωρήσουµε για παράδειγµα τις
ακόλουθες στρατηγικές που βασίζονται στην κοινή λογική κι έχουν
εφαρµοστεί από τους ανθρώπους σε µία προσπάθεια χειρισµού της
ανθρώπινης δυναµικής σχετικά µε την ασφάλεια :
•
•

•

•

•

Τιµωρία ενός ατόµου που επιστρέφει στην εργασία του µετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα λόγω τραυµατισµού
Εφαρµογή ενός προγράµµατος κινήτρων για την ασφάλεια στο
οποίο όλοι στην εταιρία επιβραβεύονται εάν δεν αναφερθεί κανένας
τραυµατισµός
Ανάδειξη του «Ασφαλούς Υπαλλήλου» του µηνιαίου
προγράµµατος ασφάλειας, όπου ένα άτοµο αναγνωρίζεται επισήµως
για την περισσότερο ασφαλή συµπεριφορά
Καθιέρωση ενός συστήµατος παρακολούθησης όπου οι
εργαζόµενοι πρέπει να παρατηρούν κάποια πιθανή επισφαλή συνθήκη
ή συµπεριφορά και να την διακόπτουν
Πρόσκληση ενός οµιλητή ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους
τους εργαζοµένους µε θέµατα ασφάλειας
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•

Ανάρτηση αφισών µε σλόγκαν όπως: σκεφτείτε την ασφάλεια
είναι προϋπόθεση απασχόλησης, στόχος µας είναι ο µηδενισµός των
ατυχηµάτων, η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, όλοι οι τραυµατισµοί
µπορούν να προληφθούν.

Όλες αυτές οι στρατηγικές είναι µη αποτελεσµατικές και αντιτίθενται µε
τις τρεις παραπάνω αρχές που βασίζονται στη συµπεριφορά. ?Κάποιες
από τις τεχνικές αυτές µπορούν να κάνουν περισσότερο κακό στην
ανθρώπινη δυναµική της ασφάλειας και υγιεινής. Χρειάζεται εµπειρική
διερεύνηση, όχι κοινή λογική για να καθοδηγήσει κανείς την ανάπτυξη
και την εφαρµογή µιας βελτιωτικής παρέµβασης, είτε πρόκειται για την
επισκευή µιας γέφυρας, είτε για την κατασκευή ενός κτιρίου είτε για τη
διοίκηση µιας διαδικασίας παροχής κινήτρων ή επιβράβευσης. «Αντίθετα
µε τα κοινά πιστεύω δεν υπάρχει κοινή λογική στις επιχειρήσεις, υπάρχει
πάρα πολύ». (Daniels 1994)
Η ασφάλεια που βασίζεται στη συµπεριφορά, όπως αντικατοπτρίζεται
στις τρεις αρχές, βασίζεται σε διαρκή έρευνα 40 και άνω ετών. Και µε
περαιτέρω έρευνα, οι µέθοδοι και τα εργαλεία της ασφάλειας που
βασίζεται στη συµπεριφορά θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Πολλοί
είναι οι ερευνητές που έχουν χρησιµοποιήσει µια γενική µέθοδο
ασφάλειας, βασισµένοι στη συµπεριφορά, για να εκτιµήσουν την
αποτελεσµατικότητα συγκεκριµένων τεχνικών παρέµβασης για την
πρόληψη τραυµατισµών.
4.5.5 ∆ύο τύποι συµπεριφοράς
Η συµπεριφορά στην εργασία ξεκινά ως ετεροκατευθυνόµενη, υπό τη
έννοια ότι ακολουθούµε τις οδηγίες κάποιου άλλου. Η κατεύθυνση αυτή
µπορεί να προκύψει από ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης, ένα εγχειρίδιο
λειτουργίας, ή από µία δήλωση πολιτικής.
Κάποιες συµπεριφορές που εκτελούνται συχνά και µε συνέπεια σε
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, γίνονται αυτόµατες. ∆ηµιουργείται
δηλαδή µία συνήθεια. Κάποιες συνήθειες είναι καλές και κάποιες όχι,
ανάλογα µε τις βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες συνέπειες τους.
Όταν υλοποιούνται σωστά, οι ανταµοιβές, η αναγνώριση καθώς και
άλλες θετικές συνέπειες µπορούν να διευκολύνουν την αλλαγή από τη
φάση της αυτοκατεύθυνσης στη φάση της συνήθειας. Η
αυτοκατευθυνόµενη συµπεριφορά δεν είναι όµως πάντα επιθυµητή. Όταν
για παράδειγµα ακολουθούµε ένα σύντοµο τρόπο εκτέλεσης µίας,
επιλέγουµε σκόπιµα να αγνοήσουµε µια προφύλαξη ασφάλειας έτσι ώστε
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να δράσουµε πιο αποτελεσµατικά ή µε περισσότερη άνεση. Στο στάδιο
αυτό οι άνθρωποι είναι συχνά απερίσκεπτοι.
Τα κατάλληλα είδη παρέµβασης στη συµπεριφορά για την επίτευξη των
αλλαγών που προαναφέρθηκαν είναι :
Μετατροπή µιας επισφαλούς συνήθειας σε ασφαλή
αυτοκατευθυνόµενη συµπεριφορά
•
Αλλαγή µιας επισφαλούς αυτοκατευθυνόµενης συµπεριφοράς σε
ασφαλή αυτοκατευθυνόµενη συµπεριφορά
•
Μετατροπή µιας ασφαλούς αυτοκατευθυνόµενης συµπεριφοράς
σε ασφαλή συνήθεια
•

Μία επιτυχής διαχείριση της ασφάλειας βασισµένη στη συµπεριφορά έχει
πολλά οφέλη. Εφόσον οι περισσότεροι τραυµατισµοί οφείλονται εν µέρει
σε επισφαλή συµπεριφορά, η µείωση της και η αύξηση της ασφαλούς
συµπεριφοράς θα οδηγήσει στην πρόληψη των τραυµατισµών.
Παρακάτω αναφέρονται σηµαντικά οφέλη που απορρέουν από την
αλληλοεξαρτώµενη συνεισφορά των ατόµων στην ασφαλή συµπεριφορά.
Τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά και βοηθούν όχι µόνο σε θέµατα
ασφάλειας, αλλά σε κάθε σηµαντική λειτουργία µιας εταιρίας.
•
•
•
•
•

Εστίαση της αποτίµησης στους σωστούς αριθµούς
Χτίσιµο θετικής νοοτροπίας
Αύξηση της προσωπικής υπευθυνότητας για την ασφάλεια
∆ιευκόλυνση της διαπροσωπικής σχέσης και οµαδικής εργασίας
∆ιαµόρφωση τρόπου σκέψης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΥΘΥΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

5.1 Εισαγωγή
Σε µία συνεχώς αναπτυσσόµενη εταιρία, οι ευθύνες για τις λεπτοµέρειες
του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας γίνονται πάρα πολλές για να τις
επωµιστούν ένας ή δυο εργαζόµενοι. Εποµένως, είναι σηµαντικό να
υπάρχει ένας µηχανισµός ανάθεσης µέρους της ευθύνης. Ο καθένας σε
µία εταιρία είναι αρµόδιος για την ασφάλεια και την υγεία των
εργασιακών χώρων. Αναθέτοντας µε σαφήνεια ευθύνες ασφάλειας και
υγείας, η εξουσία και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητες για να
εξασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία του
προγράµµατος. Κανονισµοί πρέπει να υπάρχουν ώστε να πιστοποιείται
εάν η ικανότητα όλων των εργαζοµένων και των προϊσταµένων και
διευθυντών, είναι επαρκής για να συνεισφέρουν στο µέγιστο για την
ασφάλεια. Οι επιδόσεις ασφάλειας και υγείας των ατόµων, ιδιαίτερα των
προϊσταµένων και των διευθυντών, πρέπει να παρακολουθούνται στενά
και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της καριέρας τους
και την προσωπική επαγγελµατική άνοδο.
5.2 Η αξία της περιγραφής εργασίας
Ένα από τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την περιγραφή
της συνολικής απασχόλησης κάθε προσώπου είναι η περιγραφή
εργασίας. Μια ατοµική περιγραφή εργασίας περιλαµβάνει τα
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά και τις ευθύνες µίας θέσης και µπορεί
αποτελεσµατικά να διευκρινίσει συγκεκριµένες ευθύνες ασφάλειας και
υγείας και την αρµοδιότητα των ατόµων, να διανείµει τις ευθύνες µεταξύ
των επιβλεπόντων και των εργαζοµένων, να εξαλείψει οποιαδήποτε
αµφιβολία για την ευθύνη και την εξουσίας κάθε θέσης. Επιπλέον µπορεί
να ενισχύσει την επικοινωνία και τον συντονισµό µεταξύ των εργασιών,
να βοηθήσει στο να καθοριστεί εάν όλες οι ευθύνες έχουν
συνυπολογιστεί και εάν νέες εργασίες πρέπει να ανατεθούν, να βοηθήσει
στην ανάπτυξη των στόχων απόδοσης εργασίας και των µετρήσεων
απόδοσης και να βοηθήσει στη νοµική κατοχύρωση των εργαζοµένων.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
∆ιευθυντικά στελέχη: ‘’Καθιερώστε µια πολιτική ασφαλείας για να
διατηρείται το εργοτάξιο σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα. Παρέχεται
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας σε κάθε άτοµο. Παρέχετε την
ηγεσία και τους πόρους για να εφαρµόσετε τη δηλωµένη πολιτική
ασφάλειας και υγείας της επιχείρησης. Θέστε στόχους και υποστηρίξτε το
προσωπικό ασφάλειας και υγείας στα αιτήµατα για πληροφορίες,
κατάρτιση ειδικές γνώσεις, εγκαταστάσεις, εργαλεία και εξοπλισµό που
απαιτούνται για να διευθύνουν ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα και να
καθιερωθεί ένας ασφαλείς και υγιεινός εργασιακός χώρος. Αναθέστε µε
σαφήνεια ευθύνες για τις διάφορες πτυχές του προγράµµατος ασφάλειας
και υγείας. Εξασφαλίστε ότι οι υπάλληλοι µε τις ανατιθέµενες ευθύνες
έχουν επαρκείς πόρους και την εξουσία να διεξάγουν τα καθήκοντα τους.
Απαιτήστε από όλους, προµηθευτές, πελάτες, υπεργολάβους και επισκέπτες
να συµµορφώνονται µε την πολιτική ασφάλειας και υγείας της εταιρίας’’.
Επιβλέποντες: ‘’ Επιβλέψτε και αξιολογήστε την απόδοση των
εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της συµπεριφοράς τους σε θέµατα
ασφάλειας και υγείας και στις µεθόδους εργασίας. Ενθαρρύνετε και
υποστηρίξτε ενεργά τη συµµετοχή εργαζοµένων στο πρόγραµµα ασφάλειας
και υγείας. Παρέχετε θετική ενίσχυση και αναγνώριση σε αποδοτικές
συνεργασίες και άτοµα. Να ενηµερώνεστε για τις γνώσεις που απαιτούνται
για την ανίχνευση των κινδύνων ασφάλειας και υγείας
συµπεριλαµβανοµένης της καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, εργαλείων
ή εξοπλισµού. ∆ιατηρήστε την ευταξία και καθαριότητα στον εργασιακό
χώρο. Εξασφαλίστε ότι το πρόγραµµα συντήρησης εγκαταστάσεων
ακολουθείται και ότι οποιεσδήποτε ανάγκες επισκευής και αντικατάστασης,
ολοκληρώνονται πάντα στο ακέραιο. Επιβάλετε µε συνέπεια τους κανόνες
για ασφαλείς διαδικασίες. Σιγουρευτείτε ότι κάθε εργαζόµενος ξέρει τι να
κάνει σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών ’’.
Εργαζόµενοι: ‘’Μάθετε τους κανόνες. Κατανοήστε και ακολουθήστε τους.
Μελετήστε το εκπαιδευτικό υλικό ασφάλειας και υγείας που κοινοποιείται
στον πίνακα ανακοινώσεων και διανέµεται στους εργασιακούς χώρους.
Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως τις οδηγίες πριν τη έναρξη κάθε
εργασίας. Εάν οποιαδήποτε αµφιβολία για την ασφάλεια µιας εργασίας,
σταµατήστε και λάβετε οδηγίες από τον επιβλέποντα πριν συνεχίσετε.
Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε ποιες είναι ακριβώς οι ευθύνες σας σε
έκτακτες καταστάσεις’’.
Συντονιστής ασφάλειας και υγείας: ‘’Συνεχίστε να αναπτύσσετε
εξειδικευµένες γνώσεις περί ασφάλειας και υγείας. Να είστε ενήµεροι για
τους νέους νόµους και τα πρότυπα που εξετάζουν τη µείωση κινδύνου για
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τους εργαζόµενους και να τηρείτε λεπτοµερή αρχεία ασθενειών και
τραυµατισµών. Αξιολογήστε την αποτελεσµατικότητα του προληπτικού
προγράµµατος συντήρησης των εγκαταστάσεων στην εξασφάλιση ενός
ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού χώρου. ∆ιενεργείστε ανάλυση κινδύνου
που να περιλαµβάνει την ανίχνευση κινδύνου, σχέδια για την πρόληψη
κινδύνου, έλεγχο για τον υφιστάµενο και νέο εξοπλισµό και υλικά, νέες
διαδικασίες που σχεδιάζονται. Αναπτύξτε και εφαρµόστε σύστηµα για τη
συνεπή και διαρκή προβολή των κανόνων και των ασφαλών πρακτικών
εργασίας. Εξασφαλίστε την παροχή επαρκών µέσων ατοµικής προστασίας,
την υγιεινή, ασφάλεια και πρόληψη πυρκαγιάς. Επιθεωρήστε ή και
βοηθήστε στην επιθεώρηση των εγκαταστάσεων για να ανιχνεύσετε τους
κινδύνους που µπορεί να έχουν ξεφύγει από τους καθιερωµένους
µηχανισµούς πρόληψης και ελέγχου. Ανταποκριθείτε στις προτάσεις
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων ’’.
5.3 Οφέλη της υπευθυνότητας
Ένα σύστηµα υπευθυνότητας εξασφαλίζει ότι κάθε άτοµο στην οµάδα
εκπληρώνει τις ευθύνες του. Βοηθά τους υπαλλήλους να κατανοήσουν
πόσο κρίσιµη είναι η απόδοση τους και τους διδάσκει πώς να λαµβάνουν
προσωπική ευθύνη για αυτήν. Πριν θεωρηθεί κάποιος υπεύθυνος, πρέπει
να καθορίζεται σαφώς τι αναµένεται από αυτόν. Οι στόχοι απόδοσης
πρέπει να είναι εφικτοί, σαφώς δηλωµένοι, ρεαλιστικοί, προκλητικοί και
µετρήσιµοι. Είναι επίσης ουσιαστικό οι απαιτούµενες αποδόσεις να
υποστηρίζονται από ικανοποιητικούς πόρους, οικονοµικούς οι άλλους.
Παράδειγµα: Ο εργαζόµενος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει
πως µία αναπνευστική συσκευή λειτουργεί και πότε πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ’’.
Περιοδική αξιολόγηση των απαιτούµενων αποδόσεων κάθε εργαζοµένου
πρέπει να διεξάγεται σε ατοµικές συναντήσεις. Σε όλους τους
εργαζόµενους πρέπει να παρέχεται η ελευθερία να µάθουν και να
αναπτυχθούν σε ένα θετικό µη, απειλούµενο περιβάλλον.
5.4 Αξιολόγηση των στόχων απόδοσης
Οι στόχοι απόδοσης πρέπει να αναθεωρούνται περιοδικά και να
διασφαλίζεται η επιθυµητή απόδοση και τα αποτελέσµατα.
Παραδείγµατος χάριν, εάν ο επιβλέπον επιτυγχάνει τους στόχους αλλά το
τµήµα συνεχίζει να έχει πάρα πολλά ατυχήµατα, παραλίγο ατυχήµατα ή
µικρή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας, οι στόχοι πρέπει να
αναθεωρηθούν. Οι αξιολογήσεις απόδοσης µπορούν να είναι προφορικές,
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γραπτές ή και τα δύο. Μια αποτελεσµατική αξιολόγηση θα πρέπει να
γίνεται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα και να διεξάγεται σε σχέση
µε τους προηγούµενους καθορισµένους στόχους. Ιδανικά, η αξιολόγηση
µπορεί να είναι µια ευκαιρία για τον εκτιµητή και το πρόσωπο που
αξιολογείται να τρόπους και την βελτίωση τόσο του συστήµατος όσο και
του ατόµου. Ο στόχος της αξιολόγησης πρέπει να ενθαρρύνει την
προσωπική ευθύνη και τις προσπάθειες του ατόµου προς τη βελτίωση της
απόδοσης της οµάδας. Και τα δύο µέρη πρέπει να είναι σε θέση να
έρθουν σε συµφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές στους στόχους ή την
απόδοση οι οποίες πρέπει να ενσωµατωθούν στους υπάρχοντες στόχους.
Μερική και προκαθορισµένη επίπτωση πρέπει να υπάρχει για την κακή
απόδοση από ένα ορισµένο σηµείο και µετά. Αυτός ο έλεγχος µπορεί να
είναι απαραίτητος για να υποστηρίξει την αξιολόγηση απόδοσης και
µπορεί να αποτελέσει την ουσία των επόµενων αξιολογήσεων απόδοσης.
Σε αρχικό στάδιο, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος αναπτύσσει νέες
ικανότητες και αλλάζει τα πρότυπα συµπεριφοράς του, οι συνέπειες για
κακή απόδοση πρέπει να είναι µηδενικές ή ελάχιστες. Αντ’ αυτού,
χρησιµοποιείται θετική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης
της αξιολόγησης απόδοσης για να προωθηθεί η φυσική επιθυµία του
υπαλλήλου να επιτύχει και να αναγνωριστεί. Αν και ο στόχος
οποιουδήποτε προγράµµατος υπευθυνότητας πρέπει να είναι να
αναπτυχθεί µια αίσθηση της προσωπικής υπευθυνότητας για τις
ενέργειες, τα άτοµα χρειάζονται συχνά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν
αρνητικές συνέπειες για τη φτωχή απόδοση.
Οι συνέπειες ενισχύουν τη σηµασία του να επιτυγχάνονται οι στόχοι
συνήθως χρησιµοποιείται αναλογία 4:1 , δηλαδή παρέχεται θετική
ενίσχυση 4 φορές περισσότερο από την κριτική ή επιβολή πειθαρχίας
(www.state.ok.us). Οι υπάλληλοι πρέπει να καταλάβουν σαφώς τη φύση,
τη δριµύτητα και το χρονοδιάγραµµα των συνεπειών. Οι συνέπειες
εξαρτώνται από την κατάσταση κάθε εργοταξίου και πρέπει να
αναφέρονται στους εφαρµοζόµενους νόµους. Οι πιο κοινές αρνητικές
συνέπειες περιλαµβάνουν επίπληξη, αποβολή ή και απόλυση. Οι πιο
κοινές θετικές συνέπειες περιλαµβάνουν λεκτικό έπαινο, ευχαριστίες,
γραπτές αναγνωρίσεις, βραβεία ασφάλειας, κίνητρα, εορτασµούς.
Οι αιτίες του ανθρώπινου λάθους µπορεί να είναι άµεσες ή
υποβόσκουσες. Τα εν ενεργεία λάθη έχουν άµεσες συνέπειες και
συνήθως συµβαίνουν από τους εργαζόµενους ‘της πρώτης γραµµής’
όπως οι οδηγοί, το προσωπικό των χώρων ελέγχου και χειριστές
µηχανηµάτων. Σε καταστάσεις όπου δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου
χώρος για λάθος, αυτές οι αστοχίες έχουν άµεσο αντίκτυπο στην υγεία
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και την ασφάλεια. Τα υποθάλποντα λάθη γίνονται από άτοµα των οποίων
τα εργασιακά καθήκοντα µεταφέρονται µε το χρόνο και το χώρο όπως
από σχεδιαστές µηχανηµάτων ή ενός έργου, άτοµα που παίρνουν
αποφάσεις και διευθυντές . Τέτοια λάθη αποτελούν οι τυπικές αστοχίες
του συστήµατος διαχείρισης (σχεδιασµός, εφαρµογή ή παρακολούθηση).
Παράδειγµα ‘αφανών’ λαθών είναι και τα παρακάτω:
•
•
•
•
•

Φτωχός σχεδιασµός εγκαταστάσεων και σχεδιασµού
Μη αποτελεσµατική εκπαίδευση
Ανεπαρκής επίβλεψη
Μη ικανοποιητική επικοινωνία
Αβεβαιότητες στους ρόλους και στις υπευθυνότητες

Αυτού του είδους τα λάθη προκαλούν µεγάλη, αν όχι τη µεγαλύτερη,
πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνων και κατά συνέπεια ατυχηµάτων. Οι
αιτίες αυτές συνήθως είναι κρυµµένες µέχρι να πυροδοτηθούν από ένα
γεγονός µε το ενδεχόµενο εκδήλωσης σοβαρών συνεπειών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

6.1 Εισαγωγή
Οι δραστηριότητες των εταιριών µε επιτυχία στη διαχείριση υγείας και
ασφάλειας αναγνωρίζουν τη σχέση ανάµεσα στον έλεγχο του κινδύνου
και τη γενική υγεία των εργαζοµένων. Οι καλύτερες πολιτικές ασφάλειας
και υγείας υφίστανται παράλληλα µε άλλες πολιτικές διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων και ενδιαφέρονται όχι µόνο για την αποφυγή
τραυµατισµών και επαγγελµατικών ασθενειών (όπως απαιτείται από τη
νοµοθεσία περί ασφάλειας και υγείας) αλλά ακόµη και για τη θετική
προαγωγή της υγείας που δίνει πρακτική έκφραση στην ιδέα ότι ο
άνθρωπος είναι το σηµαντικότερο «κεφάλαιο» σε µία εταιρία. Οι πόροι
περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε): κατάλληλα εκπαιδευµένο
και εξοπλισµένο προσωπικό (υπάλληλοι και εξωτερικοί σύµβουλοι) και
ικανοποιητικό κεφάλαιο λειτουργίας και χρηµατοδότησης.
6.2 Μπορεί µια εταιρία να αντέξει οικονοµικά εάν δεν έχει επαρκείς
πόρους;
Ο κατασκευαστικός κλάδος κάνει µεγάλες προσπάθειες στην εύρεση
εκείνων των πόρων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν τα πρότυπα στο
χαµηλότερο πιθανό κόστος. Σε κάθε εταιρία, οι ενέργειες εκτιµώνται µε
βάση το κόστος και το κέρδος. Ενώ συχνά αναφέρεται µεγάλος αριθµός
ειδών απωλειών, επισηµαίνεται ότι η µορφή των απωλειών που
σχετίζεται µε την υγεία και την ασφάλεια του εργαζοµένου είναι εκείνη
που πρέπει να έχει ύψιστη σηµασία για την εταιρία.
«Απώλεια καλείται οποιοδήποτε γεγονός το οποίο προκαλεί αποµείωση
του κέρδους, λόγω αποµείωσης των αναµενόµενων εσόδων ή λόγω
πρόκλησης κόστους µεγαλύτερου του αναµενόµενου» (HSE). Υπάρχουν
διάφορα είδη απωλειών ως δυσάρεστα επακόλουθα ατυχηµάτων όπως
θάνατος, τραυµατισµοί, ασθένειες, καθυστερήσεις στην παραγωγή,
καταστροφή κεφαλαίου, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π
Το κόστος επηρεάζει ένα µεγάλο αριθµό πτυχών της κοινωνικής µας
ζωής, από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση µέχρι τον υλικό εξοπλισµό
µιας εταιρίας, και εξαιρετικά υψηλή του τιµή στην περίπτωση
εργασιακών ατυχηµάτων καθιστά απαραίτητη την ολοκληρωµένη και σε
βάθος ∆ιαχείριση του κινδύνου ώστε να αποκαλύπτονται οι συχνά
αθέατες αλλά εξαιρετικά σηµαντικές πτυχές των αρνητικών
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αποτελεσµάτων ενός ατυχήµατος. Συνεπώς, το κόστος για την προώθηση
της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Αντισταθµιστικά , η εφαρµογή
ενός προγράµµατος ασφάλειας και υγείας εξασφαλίζει µειωµένες
δαπάνες για ιατροφαρµακευτικά έξοδα, νοσήλια και αποζηµιώσεις,
περιορισµό απώλειας της παραγωγής δικαστικών και διοικητικών
δαπανών.
6.3 Εκτίµηση του πραγµατικού κόστους
∆ραµατικές καταστροφές στις οποίες οι ανθρωπότητα έγινε µάρτυρας τα
τελευταία χρόνια (π.χ. Chernobyl 1986) καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα
του οικονοµικού αντίκτυπου του κινδύνου και των απωλειών που αυτός
προκαλεί. Παρά το µέγεθος των καταστροφών αυτών φαίνεται ότι το
µεγαλύτερο µέρος του κόστους προκαλείται από συνηθισµένους,
καθηµερινούς κινδύνους τους οποίους καλούνται να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά οι ειδικοί για τη διευθέτηση των θεµάτων ασφαλείας.
Μια εξαιρετικά επιτυχηµένη απεικόνιση του φανερού ή κρυφού κόστους
που µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα εκδήλωσης κάποιου ατυχήµατος
αποτελεί το παγόβουνο του ακόλουθου σχήµατος όπου παρατηρούµε ότι
τα ανασφάλιστα κόστη είναι πολύ µεγαλύτερα από τα κόστη που
καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Το ασφαλισµένο κόστος φαίνεται
στην κορυφή του παγόβουνου ενώ ο λόγος ασφαλισµένου κόστους προς
ανασφάλιστο κυµαίνεται µεταξύ 1:8 έως 1:36. Τα ασφαλισµένα κόστη
περιλαµβάνουν κάλυψη τραυµατισµών, υγείας και ζηµιάς ενώ τα
ανασφάλιστα κόστη αναφέρονται σε ζηµιά προϊόντος και υλικών, ζηµιά
κτιρίων και εγκαταστάσεων, ζηµιά εργαλείων και µηχανηµάτων,
δικαστικά κόστη, έξοδα έκτακτων προµηθειών, καθυστέρηση
παραγωγής, απώλεια χρόνου επίβλεψης, πρόστιµα, απώλεια ειδικοτήτων
πείρας κλπ.
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Το Συµβουλευτικό Τµήµα για Αποφυγή Ατυχηµάτων (Accident
Prevention Advisory Unit ή APAU ) του κρατικού φορέα για θέµατα
ασφαλείας της Μ. Βρετανίας (Health and Safety Executive)
πραγµατοποίησε σχετική έρευνα η οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
το πραγµατικό κόστος διαφόρων ατυχηµάτων που έγιναν στη βιοµηχανία
ήταν πολύ µεγαλύτερο από εκείνο που είχε αρχικά υπολογιστεί ή
εκτιµηθεί προς µεγάλη έκπληξη των πέντε εταιριών οι οποίες
εµπλέκονται στην έρευνα, αφού τελικά ανακαλύφθηκε ότι το οικονοµικό
κόστος φαινοµενικά ασήµαντων συµβάντων ήταν υψηλό. Αναλυτικότερα
τα αποτελέσµατα της έρευνας στο σύνολο των πέντε εταιριών µε
οργανωµένο σύστηµα διαχείρισης φαίνονται στον πίνακα 6.1

6.4 Κατηγοριοποίηση του κόστους
Λόγω της πολύπλευρης µορφής του κόστους, υπάρχει η δυνατότητα τα
διάφορα είδη αυτού να καταταχθούν µε πολλούς τρόπους κάποιοι από
τους οποίους θα αναφερθούν στις επόµενες παραγράφους.
6.4.1 Πρώτη µορφή κατηγοριοποίησης του κόστους
Μια µεγάλη απώλεια είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες σε
ανθρώπους, εξοπλισµό, υλικά ή και στο περιβάλλον. Το σχήµα 6.3
δείχνει µια βασική µορφή κατηγοριοποίησης του κόστους,
περιλαµβάνοντας τα βασικά είδη αυτού, που συνήθως προκύπτουν
εξαιτίας µεγάλου µεγέθους απώλειας. Οι συνέπειες ενός δυσάρεστου
γεγονότος ποικίλουν ως προς το είδος και το µέγεθος αναλόγως των
περιστάσεων και ανάλογα ποικίλει το είδος και το µέγεθος του κόστους
που καλείται να αντιµετωπίσει η εταιρία. Πολλές φορές το κόστος που
σχετίζεται µε τις εντυπώσεις που µία απώλεια δηµιουργεί στον κοινωνικό
περίγυρο, µε τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και µε τη διόγκωση των
εξόδων µπορεί να γίνει πολύ µεγάλο.

32

33

6.4.2 ∆εύτερη µορφή κατηγοριοποίησης του κόστους
Με κριτήριο τα ελλιπή µέτρα ασφάλειας κατατάσσουµε τις διάφορες
µορφές κόστους σε δύο βασικές κατηγορίες:
Στα άµεσα κόστη :
•
Κόστη περίθαλψης
•
Κόστη αποζηµιώσεων
Στα έµµεσα κόστη :
•
Χαµένος χρόνος εργασίας λόγω τραυµατισµών
•
Απώλειες κέρδους
•
Απώλειες χρόνου λόγω επιρροής του ατυχήµατος στους
συναδέλφους
•
Απώλειες χρόνου λόγω επιρροής του ατυχήµατος στη διεύθυνση
•
Απώλειες χρόνου λόγω απαιτούµενου διαστήµατος που πρέπει να
παρέλθει για να προσαρµοστούν οι νέοι συνάδελφοι που
προσλαµβάνονται στη θέση εκείνων που έχουν τραυµατιστεί ή
σκοτωθεί
•
Καταστροφές σε εξοπλισµό και εργαλεία
•
Απώλεια χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου ο κατεστραµµένος
εξοπλισµός παραµένει εκτός λειτουργίας
•
Καταστροφή εργασιών που ήταν σε εξέλιξη
•
Απώλεια της παραγωγής για το υπόλοιπο της ηµέρας
•
Καταστροφές από νερά, πυρκαγιές, χηµικά κ.λ.π.
•
Αποτυχία να εκτελεστούν οι παραγγελίες
•
Υπέρβαση των τακτικών εξόδων
•
∆ιάφορα: Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα εκατό είδη απωλειών στα
οποία εµφανίζονται µία ή περισσότερες φορές σε κάποιο ατύχηµα.
6.4.3 Τρίτη µορφή κατηγοριοποίησης του κόστους
Ένας τρίτος τρόπος κατατάσσει το κόστος σύµφωνα µε το αν αυτό
καλύπτεται από ασφάλειες.
Κόστη που καλύπτονται από την ασφάλεια:
•
Έξοδα τραυµατισµών
•
Βλάβες υγείας
•
Καταστροφές
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Κόστη που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια:
•
Καταστροφές προϊόντων και υλικών
•
Καταστροφές κτιρίων και δέντρων
•
Καταστροφές εξοπλισµού και εργαλείων
•
Καθυστερήσεις της παραγωγής
•
Υπερωρίες και πρόσληψη προσωρινού προσωπικού
•
Χρόνος διερεύνησης της καταστροφής
•
Υπέρβαση χρονοδιαγράµµατος
•
Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις
•
Απώλεια της εξαιρετικά χρήσιµης εµπειρίας των ειδικών
6.4.4 Κόστος για το θύµα
Ο κάθε εργαζόµενος επενδύει στη δυνατότητα του να παραµένει και να
εργάζεται στον ίδιο εργασιακό χώρο. Αφαιρώντας του τη δυνατότητα
αυτή οι απώλειες γι’ αυτόν συσσωρεύονται ταχύτατα ενώ το κόστος δεν
είναι
µόνο
οικονοµικό
(απώλεια
αµοιβών,
υπερβάλλοντα
ιατροφαρµακευτικά έξοδα ) αλλά έχει και ανθρώπινη διάσταση, όπως
πιθανή µερική ή ολική ανικανότητα, αποκοπή από το κοινωνικό
γίγνεσθαι και του περιβάλλοντος του, ψυχολογική φθορά και
οικογενειακά προβλήµατα.
Το συνολικό κόστος για το θύµα εξαρτάται από πάρα πολλούς
παράγοντες και είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Ακόµα και ποιοτική
σύγκριση άµεσου και κοινωνικού κόστους είναι δύσκολη εκτός ακραίων
περιπτώσεων (όπως µόνιµη ολική αναπηρία). Η ποσοτικοποίηση του
µεγέθους γίνεται εύκολα για ορισµένους από τους παραπάνω παράγοντες
(απώλεια αµοιβών, δώρων, καταβολή νοσηλίων) αλλά είναι αδύνατη τις
περισσότερες φορές για ορισµένους άλλους (ανθρώπινος πόνος,
ψυχολογική φθορά και προβλήµατα).
6.4.5 Κόστος για την εταιρία
Για την εταιρία, το κόστος είναι οικονοµικό και δύναται να υπολογιστεί
εύκολα, καθώς οι παράγοντες οι οποίοι το επηρεάζουν και των οποίων το
κόστος δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί άµεσα, είναι λίγοι. Το κόστος για
την εταιρία αναλύεται σε απώλεια παραγωγής, φθορά του εξοπλισµού ή
και των εγκαταστάσεων, κόστος επισκευών ή και αντικαταστάσεων,
κόστος υπερωριών, αύξηση ασφαλίστρων, αποζηµιώσεις, κόστος
έρευνας αιτιών και συνθηκών εργασιακών ατυχηµάτων και
επαγγελµατικών ασθενειών, διοικητικές κυρώσεις (οικονοµικές ή µη),
απώλεια φήµης και εµπιστοσύνης, διατάραξη εργασιακής ειρήνης και
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τέλος κόστος διαµαρτυριών των εργαζοµένων (στάσεις εργασίας,
απεργίες).
6.4.6 Κοινωνικό κόστος
Το κοινωνικό κόστος έχει µία οικονοµική και µία µη οικονοµική
συνιστώσα. Η πρώτη περιλαµβάνει τη µείωση του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος ( Α.Ε.Π.) λόγω µειώσεως παραγωγής (ηµέρες απουσίας,
διακοπές παραγωγικής διαδικασίας), δαπάνες αποκαταστάσεως και
αποζηµίωσης. Η δεύτερη αφορά τη ψυχολογική και συναισθηµατική
φόρτιση, λόγω εργασιακών ατυχηµάτων, των εργαζοµένων και του
περιβάλλοντος τους. Έχει κι αυτή οικονοµική παράµετρο, καθόσον
εκδηλούµενη οδηγεί σε διατάραξη της εργασιακής ειρήνης µε
αποτέλεσµα την αποκέντρωση από τον αντικειµενικό σκοπό και
επίπτωση (απεργίες) επί του Α.Ε.Π.
6.5 Κόστος πρόληψης
Η επίτευξη ασφάλειας µεταφράζεται σε κόστος για µία εταιρία όπως
εξάλλου κάθε άλλη δραστηριότητα που αναλαµβάνεται ώστε η εταιρία
να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Εφαρµόζοντας ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα διαχείρισης του κινδύνου για την ασφάλεια και υγεία
µειώνονται οι απώλειες και αυξάνονται τα κέρδη µίας εταιρίας. Αν και
είναι κατανοητό πως η αποφυγή ατυχηµάτων είναι ηθικό και νοµικό
ζήτηµα, εξίσου µεγάλης σηµασίας για µία εταιρία είναι το εάν το κόστος
των απωλειών υπερβαίνει το κόστος του συστήµατος διαχείρισης,
δηλαδή πρέπει να σιγουρευτεί ότι θα υπάρχει κέρδος για την εταιρία.
∆ιάφοροι τρόποι εφαρµογής των προληπτικών µέτρων οι οποίοι επιδρούν
µε διαφορετικό τρόπο στο κόστος είναι:
α. Τα καλύτερα εφαρµόσιµα µέσα (Best Practical Means, B.P.M.)
Αυτή η απαίτηση που καθορίστηκε από τον κρατικό φορέα για θέµατα
ασφαλείας της Μ. Βρετανίας (Health an Safety Executive) το 1974
προϋποθέτει την εφαρµογή των καλύτερων δυνατών µέτρων που µπορεί
να προκύψουν από την τεχνογνωσία και τους οικονοµικούς πόρους κάθε
εταιρίας και είναι λιγότερο επίπονη από την απαίτηση που προϋποθέτει
την εφαρµογή κάθε εφικτού µέτρου.
β. Λογικά εφαρµόσιµα µέτρα (Reasonably Practicable Means,
R.P.M.)
Είναι λιγότερο αυστηρός τρόπος εφαρµογής των µέτρων πρόληψης.
Βασίζεται στο γεγονός ότι πρέπει να δίνεται προσοχή τόσο στο
χρηµατικό ή χρονικό κόστος όσο και στα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν
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από την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης. Αν µετά από την ανάλυση
‘‘κόστους ωφελειών’’ βρεθεί ότι ο κίνδυνος είναι αµελητέος σε σχέση µε
το κόστος, δεν είναι λογικά εφαρµόσιµο το να ληφθούν µέτρα για έλεγχο
της πηγής κινδύνου.
γ. Αρχή ‘‘ALARP’’
Η αρχή ALARP είναι ένας τρόπος για να αποφασίσουν τα στελέχη µίας
εταιρίας τι οικονοµικούς πόρους πρέπει να δαπανήσει για να αυξηθεί το
επίπεδο ασφαλείας της. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή ο κίνδυνος θα ήταν
ανεκτός ή αποδεκτός αν το κόστος µείωσης του υπερέβαινε την
επιφερόµενη βελτίωση ή εάν η µείωση του θα ήταν πρακτικά ανέφικτη.
δ. Εφαρµογή των πιο ωφέλιµων πρακτικών που όµως δεν περιέχουν
υπερβολικό κόστος (Best Available Techniques Not Entailing
Excessive Cost, BATNEEC)
Με τον τρόπο αυτό εφαρµόζονται κυρίως µέτρα τα οποία αποσκοπούν
στην προστασία του περιβάλλοντος κι έχουν ως απώτερο στόχο τον
έλεγχο διαδικασιών και ενεργειών που εµπεριέχουν κινδύνους για το
φυσικό περιβάλλον. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να ελέγχονται από τα πιο
αποτελεσµατικά και ευρέως αποδεκτά µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη τα
επιτυγχανόµενα επίπεδα της προστασίας περιβάλλοντος, το κόστος και
τον περιβαλλοντικό κίνδυνο.
Το κόστος πρόληψης περιλαµβάνει το κόστος σχεδιασµού των
προγραµµάτων πρόληψης (σχεδιασµός του προγράµµατος και σχετική
µελέτη κι έρευνα), το κόστος εφαρµογής των προγραµµάτων (κόστος
προσωπικού, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, εξοπλισµού και δικαστικών
διαδικασιών σε περίπτωση παρεµβάσεων), και το κόστος
παρακολουθήσεως, συλλογής και αναλύσεως των αποτελεσµάτων της
εφαρµογής του.
6.6 Τρόπος πραγµατοποίησης οικονοµικής διαχείρισης κινδύνου
Η διαχείριση του κινδύνου είναι µία υλιστική στρατηγική, η οποία έχει
ως σκοπό να ανταποκρίνεται στις απειλές που τίθενται εξαιτίας του
κινδύνου και περιλαµβάνει έννοιες όπως η αναγνώριση, η εκτίµηση και ο
έλεγχος που πρέπει να πραγµατοποιείται στα πλαίσια ενός σωστού και
ποιοτικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνου.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι αδύνατο για µία εταιρία να εξαλείψει
το κόστος των απωλειών της, το οποίο τελικά πάντα πληρώνεται µε
κάποιο τρόπο µακροπρόθεσµα. Οι µέθοδοι που αποσκοπούν στην
οικονοµική διαχείριση του κινδύνου (Risk Financing) σχεδιάζονται µε
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τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχουν µία διανοµή του κόστους του κινδύνου
στο χρόνο, µειώνοντας έτσι την ένταση των οικονοµικών επιπτώσεων
από µία τυχαία εµφάνιση οικονοµικών απωλειών.
Ο κίνδυνος µπορεί να ελεγχθεί µε δύο τρόπους: Φυσικά και οικονοµικά.
Στην πράξη και οι δύο µέθοδοι είναι αναγκαίες και εφαρµόζονται µε
συµπληρωµατικό τρόπο. Τα φυσικά µέσα ελέγχου του κινδύνου
σχετίζονται µε τρόπους µε τους οποίους οι κίνδυνοι µπορούν να
µειωθούν όπως ο σωστός σχεδιασµός και η πρόληψη πιθανών γεγονότων
που θα οδηγήσουν σε απώλειες.
Οικονοµικά υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι µε τους οποίους µία εταιρία
µπορεί να διαχειριστεί το παραµένων κόστος ενός κινδύνου:
Α. Παρακράτηση
Οι απώλειες πληρώνονται άµεσα µε οικονοµικούς πόρους που
προέρχονται από την ίδια την εταιρεία. Η παρακράτηση µπορεί να είναι
µη σχεδιασµένη – παθητική, όταν µια εταιρεία δε γνωρίζει ότι εκτίθεται
σε κάποια µορφή κινδύνου και εποµένως δε λαµβάνει καµιά
πρωτοβουλία για να τον ελέγξει, ή σχεδιασµένη – ενεργητική, όταν η
εταιρεία έχει καθορίσει όλους τους τρόπους ελέγχου του κινδύνου και
εφαρµόζει τον κατά περίπτωση κατάλληλο. Το ποσό παρακράτησης
µπορεί να προέρχεται από τρέχουσες δαπάνες, δανεισµό ή ειδικούς
απροόπτους διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους.
Β. Μεταφορά πληρωµής των οικονοµικών απωλειών
Οι οικονοµικές απώλειες που προκύπτουν ως απόρροια ενός κινδύνου
αναπληρώνονται µέσω οικονοµικών πόρων οι οποίοι θεωρούνται
εξωτερικοί προς την εταιρεία που έχει υποστεί τις απώλειες. Τέτοιοι
οικονοµικοί πόροι προέρχονται συνήθως από τις ασφάλειες. Εκτός από
το να παρέχει οικονοµική αποζηµίωση, η ασφάλεια παρέχει µείωση στην
αβεβαιότητα και αίσθηµα γενικότερης ασφάλειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

7.1 Εισαγωγή
Η αναφορά και ανάλυση περιστατικών καθορίζει το τι ακριβώς
συνέβη κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού, επιτρέποντας έτσι την
αναίρεση των αιτιών που το προξένησαν. Είναι αναγκαίο όλα τα
περιστατικά να ελέγχονται µε την ίδια σοβαρότητα και η ανάλυση να
επιτελείται µε την ίδια ένταση.
• Καταστροφή ιδιοκτησίας: διαταραχή στη χρησιµότητα ή την
αξία εξοπλισµού, εργαλείων ή εγκαταστάσεων.
• Περιστατικά τραυµατισµών: συµπεριλαµβάνονται όλα τα
γεγονότα που επιφέρουν τραυµατισµό, ακόµη και ελάσσονα,
καθώς και τα παραλίγο ατυχήµατα.
• Ανάλυση: διαχωρισµός του ουσιώδους όλου στα στοιχεία που το
αποτελούν και ατοµική ανάλυση αυτών.
Ο συνολικός στόχος είναι, µαθαίνοντας από τα λάθη, να αποτρέπονται
οι τραυµατισµοί και η φθορά της ιδιοκτησίας. Πιο ειδικά, οι σκοποί της
ανάλυσης περιστατικών είναι οι εξής:
• Καθορισµός βασικών αιτιών που θα αποτρέψουν µελλοντικούς
κινδύνους.
• Απόκτηση γνώσης από τα ίδια τα λάθη.
• Αποτροπή της επανάληψης του ίδιου ατυχήµατος.
• Αύξηση του επίπεδου της ασφάλειας.
• ∆έσµευση για συνεχή βελτίωση.
7.2 Ανάγκη διερεύνησης και ανάλυσης
Ακόµη και µετά το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων για την
αναγνώριση και την αναφορά κινδύνων, οι εταιρείες αντιµετωπίζουν
κινδύνους στον εργασιακός χώρο. Άσχετα από την αιτία που τους
προκάλεσε, πρέπει να γίνεται διερεύνηση των κινδύνων και καθορισµός
των αιτιών τους, έτσι ώστε η εταιρεία να µπορεί να τους ελέγχει και να
ους διορθώνει.
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Η διερεύνηση και η ανάλυση αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για τον
προσδιορισµό των παραγόντων που συµβάλλουν σε ένα ατύχηµα ή
περιστατικό. Σε όλες τις εταιρίες και επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχουν
προκαθορισµένες διαδικασίες για την εκτίµηση των αιτιών κάποιου
περιστατικού. Η ανάλυση περιστατικών πρέπει να ακολουθείται από την
εφαρµογή αναγκαίων ενεργειών ώστε να αποφευχθεί να ξανασυµβεί κάτι
ανάλογο στο µέλλον και οι πιθανές αιτίες πρέπει να ελεγχθούν πριν
συµβεί ένα ατύχηµα. Όλα τα περιστατικά που περικλείουν θανάτους ή
σοβαρούς τραυµατισµούς περισσότερων του ενός ατόµου πρέπει να
συνοδεύονται από ανάλυση υπό το πρίσµα της συλλογικής ασφάλειας και
µε νοµική υποστήριξη.
Η ανάλυση περιστατικών πρέπει πάντοτε να επιτελείται ως µια
αποστολή ανεύρεσης αιτιών και όχι προσωπικών σφαλµάτων. Το
συστατικό της επιτυχίας είναι η καλή, θετική επικοινωνία µε τους
εργαζόµενους. Είναι κατανοητό πως τα ατυχήµατα δεν συµβαίνουν
απλώς, αλλά προκαλούνται. Η αιτία πρόκλησης συχνά δεν είναι αµέσως
εµφανής, αποτελεί όµως πάντα το επίκεντρο του προβλήµατος. Η
αιτιολογία µπορεί να είναι µια ευρεία αλληλουχία συµβάντων ή ένα
µοναδικό επεισόδιο όπως αυτό ξεκίνησε από τον εµπλεκόµενο
εργαζόµενο. Η αποτελεσµατική ανάλυση θα επιφέρει θετική
συµπεριφορά απέναντι στη δουλειά, την εργοδοσία, τον επιβλέποντα και
την εταιρεία. Ο απλός, πιο αποτελεσµατικός τρόπος καθορισµού των
αιτιών ενός περιστατικού είναι µέσω της άµεσης επικοινωνίας ανάµεσα
στον υπάλληλο που συµµετείχε στο περιστατικό και την οµάδα
ανάλυσης. Μια συστηµατική προσέγγιση αφορά τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων για τη συλλογή στοιχείων, που θα απαντούν στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
Τι συνέβη; Περιγράψτε το ατύχηµα ή το περιστατικό.
Πότε ακριβώς συνέβη; Αναφέρατε ηµεροµηνία και ώρα.
Ποιος είχε εµπλακεί στο συµβάν;
Πού ακριβώς συνέβη το ατύχηµα ή περιστατικό;
Πώς συνέβη; Περιγράψτε την εργασία που γινόταν όταν συνέβη το
ατύχηµα ή το περιστατικό. Αναφέρατε τις συνθήκες του
περιβάλλοντος της εργασίας τη στιγµή του συµβάντος.
• Γιατί συνέβη το ατύχηµα ή περιστατικό;

•
•
•
•
•

Τα αντικειµενικά γεγονότα θα πρέπει να διακρίνονται από τις
υποκειµενικές απόψεις, αλλά και τα δύο θα πρέπει να εξετάζονται
προσεκτικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε στερεότυπες
δηλώσεις, όπως: «ο εργαζόµενος δεν είχε σχεδιάσει την εργασία µε τον
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σωστό τρόπο.», ή «ο εργαζόµενος δεν ήταν προσεκτικός». ∆ηλώσεις
τέτοιου τύπου τείνουν να κατηγορήσουν τον εργαζόµενο, χωρίς να
λαµβάνουν υπόψη όλες τις πιθανές αιτίες, τα προληπτικά µέτρα και τους
ελέγχους. Παρά το γεγονός πως οι κανόνες ασφάλειας της εταιρείας
µπορεί να έχουν προφανώς καταπατηθεί, πρέπει να είναι µέσω της
διεξοδικής ανάλυσης που θα έρθουν στο φως οι αιτίες και οι υπεύθυνοι
παράγοντες.

7.3 Ποιος πραγµατοποιεί τη διερεύνηση;
Για γίνει σωστή διερεύνηση πρέπει ο υπεύθυνος να ‘χει την
κατάλληλη εκπαίδευση και τους κατάλληλους πόρους. Η τάση που
επικρατεί είναι να χρησιµοποιείται µια οµάδα ασφαλείας η οποία
είναι ειδικά εκπαιδευµένη στη διερεύνηση ατυχηµάτων και
περιστατικών.
Όσον αφορά στην πειθαρχική συνάντηση, πρέπει να γίνεται µακριά από
την οµάδα ανάλυσης του περιστατικού, ως µια πρόσωπο µε πρόσωπο
συνάντηση ανάµεσα στον επιβλέποντα και τον εµπλεκόµενο υπάλληλο.
Η πειθαρχία πρέπει να έχει πάντοτε σκοπό να διορθώσει κι όχι να
τιµωρήσει. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η ευκαιρία να τονιστεί η
σηµασία του κάθε υπάλληλου για την εταιρεία και το ενδιαφέρον των
επιβλεπόντων και την διοίκησης για την ασφάλεια και σταθερότητα του
εργαζόµενου.
Η περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό καθίσταται αρχικά ασφαλής µε
αποµάκρυνση των άµεσων αιτιών. Όλα τα περιστατικά πρέπει αµέσως να
αναφέρονται µε ένα έντυπο που συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε
εµπλεκόµενο εργαζόµενο και να αναλύονται και να αναλύονται στα
πλαίσια της αρχικής πειθαρχικής συνάντησης του εργαζόµενου µε τον
επιβλέποντα. Αν ο υπάλληλος δεν είναι διαθέσιµος λόγω τραυµατισµού,
να καλείται ένας υπάλληλος που επιτελεί το ίδιο είδος εργασίας. Η
αρχική αυτή οµάδα θα καθορίσει αν είναι αναγκαία µια πλήρης οµάδα
ανάλυσης. Αυτή η απόφαση βασίζεται στο µέγεθος, τη σοβαρότητα και
την πολυπλοκότητα του περιστατικού. Αν δεν είναι αναγκαία µια πλήρης
οµάδα, αυτή συνεχίζει την ανάλυση, ξεκινώντας από τη συγκέντρωση
πληροφοριών για το περιστατικό. Οι άµεσες και οι βαθύτερες αιτίες θα
καθοριστούν βάσει των πραγµατικών γεγονότων που συνέβησαν και
ακολούθως θα συνταχθεί το σχέδιο δράσης για τη διόρθωση αυτών,
οπότε και θα κληθούν οι κατάλληλοι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του
σχεδίου. Τότε η οµάδα ανάλυσης θα προετοιµάσει και διανείµει την
επίσηµη αναφορά σε όλους τους επιβλέποντες ώστε να γνωστοποιηθεί
και να συζητηθεί µε τους εργαζόµενους. Το τµήµα ασφάλειας και υγείας
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συλλέγει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, συγκρίνει το περιστατικό µε
αναφορές από το αρχείο και διαπιστώνει αν υπάρχει τάση να
επαναλαµβάνεται.
7.4 Ανάληψη ευθυνών και εκπαίδευση
Κατά το πρωταρχικό στάδιο του σχεδιασµού της διαδικασίας πρέπει να
καθοριστούν τα άτοµα που θα είναι υπεύθυνα για την ανάλυση του
περιστατικού. Το πρώτο επίπεδο επίβλεψης συνήθως λειτουργεί ως
συντονιστής. Το άτοµο αυτό είναι ο εκπρόσωπος της διοίκησης που
βρίσκεται πιο κοντά στις καθηµερινές δραστηριότητες οι οποίες
οδήγησαν στο ατύχηµα. Αυτό δεν υπονοεί όµως πως οι εργοδηγοί θα
έπρεπε να έχουν την ολική ευθύνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις άλλα
µέλη της οµάδας ανάλυσης µοιράζονται την ευθύνη και βοηθούν τον
επιβλέποντα. Άλλα καθήκοντα ή αντικείµενα ευθύνης µπορεί να
περιλαµβάνουν:
• Εργαζόµενοι: υποδεικνύουν στον επιβλέποντα τα συσχετιζόµενα
µε το περιστατικό γεγονότα και αναφέρουν πάντα όλα τα
περιστατικά, πιθανά παραλίγο ατυχήµατα και ασθένειες.
• Επαγγελµατίες ασφάλειας: βοηθούν την οµάδα στην ανεύρεση
γεγονότων, στην ανάλυση αιτιών και στην ανάπτυξη
συµπερασµάτων και προτάσεων.
• Μηχανικοί: παρέχουν λεπτοµερή τεχνικά στοιχεία σε σχέση µε τις
διάφορες εργασίες και βοηθούν στην ανεύρεση αποτελεσµατικών
λύσεων σε οποιαδήποτε προβλήµατα αναγνωριστούν.
• Τµήµα συντήρησης: βοηθά να καθοριστεί αν υπήρξε έλλειµµα σε
διαδικασίες συντήρησης, το οποίο συνέβαλλε στο ατύχηµα.
• Τµήµα συλλογικής ασφάλειας: κατευθύνει την ανάλυση σε
περίπτωση που υπάρχει θνητότητα ή σοβαροί τραυµατισµοί σε
περισσότερα του ενός ατόµων. Το προσωπικό αυτού του τµήµατος
βοηθά και στη στοιχειοθέτηση των απαραίτητων αναφορών προς
τις αρµόδιες αρχές καθώς και στην γνωστοποίηση στα µέσα
ενηµέρωσης.
• Νοµικό τµήµα: βοηθά στην παροχή νοµικών συµβούλων για την
πιστότητα και την ακρίβεια της αναφοράς, τους τρόπους
διόρθωσης και για πιθανά θέµατα αξιοπιστίας.
• ∆ιοίκηση: εξετάζει τις αναφορές περιστατικών, συµµετέχει στις
προτάσεις λύσεων και αναθέτει σε συγκεκριµένο προσωπικό την
επίβλεψη των έργων επανόρθωσης.
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Οποιοσδήποτε λάβει την ευθύνη να διεξάγει την ανάλυση του
περιστατικού, πρέπει να έχει κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στη
συλλογή γεγονότων και στοιχείων, την ανάλυση των αιτιών, την
εφαρµογή διορθωτικών κινήσεων και την παράθεση όλων αυτών σε
γραπτή αναφορά. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα εκπαίδευσης
πρέπει να δίνει έµφαση στην ανάλυση των αιτιών όπως αυτή
προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων. Μια διεξοδική
έρευνα παράγει βάσιµα συµπεράσµατα και διορθωτικές πράξεις.
Συνήθως, όλα τα άτοµα που θα συγκροτήσουν την οµάδα ανάλυσης
εκπαιδεύονται από το τµήµα ασφάλειας της εκάστοτε εγκατάστασης.
Έµφαση δίνεται στο πώς θα επιτελεστεί µια αποτελεσµατική και
θετική ανάλυση περιστατικού. Μια φορά το χρόνο προτείνεται να
γίνεται ανανεωτική εκπαίδευση για όλους τους επιβλέποντες και τα
µέλη της οµάδας ανάλυσης.

7.5 ∆ιερεύνηση των αιτιών ατυχηµάτων
Η οµάδα ανάλυσης συχνά αναζητά τις αιτίες στα παρακάτω:

α. Εργασιακοί παράγοντες:
 Ανεπαρκείς σχεδιασµός εξοπλισµού και οργάνων
 ∆ιαρκείς ενοχλήσεις και διακοπές εργασίας
 Ελλιπείς ή ασαφείς οδηγίες
 Κακή συντήρηση του εξοπλισµού
 Υψηλός φόρτος εργασίας
 ∆υσάρεστες συνθήκες εργασίας
β. Ατοµικοί παράγοντες:

Χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων

Κουρασµένο προσωπικό

∆υσαρεστηµένο προσωπικό

Ατοµικά ιατρικά προβλήµατα
γ. Παράγοντες του οργανισµού και της διαχείρισης:
 Φτωχός σχεδιασµός
 Έλλειψη συστηµάτων ασφάλειας και φραγµών
 Ανεπαρκής απόκριση σε προηγούµενα ατυχήµατα
 Ανεπαρκής συντονισµός και καταµερισµός ευθυνών
 Φτωχή διαχείριση υγείας και ασφάλειας
 Φτωχή κουλτούρα υγείας και ασφάλειας
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7.6 Ανάλυση αποτελεσµάτων
Επανάληψη του ίδιου περιστατικού, πιθανότατα σηµατοδοτεί την
ανεπάρκεια ή την ανάγκη αναθεώρησης του συστήµατος ελέγχου
κινδύνων. Η ανάλυση των τάσεων και των µοτίβων που επικρατούν
µπορούν να αποτελέσουν ένδειξη της ανάγκης για εκπαίδευση ή
επανεκπαίδευση. Αφού προσδιοριστούν τα µοτίβα και οι βασικές
αιτίες, θα πρέπει να ακολουθήσει ενηµέρωση της διοίκησης και των
εργαζοµένων σχετικά µε τα σηµεία του συστήµατος που χρειάζονται
διόρθωση καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή
της.
Γενικά, θα πρέπει να αναζητούνται και να καταγράφονται τα µοτίβα,
ο τύπος των ατυχηµάτων ή περιστατικών, η ανάγκη για εκπαίδευση, η
ανάγκη εφαρµογής µηχανικών ελέγχων και χρήσης µέσων ατοµικής
προστασίας. Η αναζήτηση των τάσεων και των µοτίβων γίνεται
συνήθως στα αρχεία επιθεωρήσεων, αρχεία αναφοράς κινδύνων από
εργαζόµενους, αρχεία εκτάκτων περιστατικών, και από συνεντεύξεις
µε εργαζοµένους ή προσωπικό παροχής πρώτων βοηθειών.
Η ανάλυση των αρχείων δεν πρέπει να περιορίζεται στα παραπάνω
µόνο θέµατα. Οποιαδήποτε έγγραφα µπορούν να φανούν χρήσιµα θα
πρέπει να ελέγχονται. Ο έλεγχος των εγγράφων πρέπει να
περιλαµβάνει ικανό χρονικό διάστηµα που να επιτρέπει την εκδήλωση
µοτίβων.

7.7 Κατανόηση του ανθρώπινου λάθος
Συνήθως, καταλογίζουµε ένα ατύχηµα σε λάθος του εργαζοµένου
που βρισκόταν άµεση επαφή µε το χειρισµό µιας δραστηριότητας που
οδήγησε στο ατύχηµα αυτό. Έτσι, η έκφραση «ανθρώπινο λάθος»
αποτελούσε την ετυµηγορία που κάλυπτε το γεγονός και έβγαζε
απ’έξω άλλους βασικότερους οργανωτικούς παράγοντες. Σήµερα, σε
όλες τις ανεπτυγµένες κοινωνίες µια τέτοια απόφανση δεν είναι
αποδεκτή και το ανθρώπινο λάθος αφορά όχι µόνο τον εργαζόµενο
αλλά και όλα τα άτοµα που µετέχουν στο σχεδιασµό, τη διαχείριση
και τη διεκπεραίωση της εργασίας. Όλοι οι οργανισµοί πρέπει να
αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να µελετούν τον ανθρώπινο παράγοντα
σαν ξεχωριστό στοιχείο και να τον χειρίζονται αποτελεσµατικά
προκειµένου να ελέγχονται αποτελεσµατικότερα οι κίνδυνοι.
Επίσης, είναι χρήσιµο να παρέχονται παραδείγµατα ατυχηµάτων
όπου το ανθρώπινο λάθος αποτέλεσε αιτία σοβαρότατων ατυχηµάτων
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που προκάλεσαν απώλειες ανθρώπων και τραυµατισµούς. Στον
Πίνακα 7.1 απεικονίζεται πώς το ανθρώπινο λάθος σε όλα τα επίπεδα
µέσα σε έναν οργανισµό συντέλεσε σε µείζονος σηµασίας
ατυχήµατα. Για πολλά από αυτά τα ατυχήµατα το ανθρώπινο λάθος
δεν ήταν η µόνη αιτία αλλά µία από τις πολλές αιτίες
συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών και οργανωτικών λαθών που
οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσµα.
Ατύχηµα, βιοµηχανία,
χρονολογία
Αγωγός ALPHA
OFFSHORE, 1988

Ανθρώπινη εµπλοκή και
άλλες αιτίες
167 εργαζόµενοι
Επίσηµες έρευνες
σκοτώθηκαν στη Β.
εντόπισαν µεγάλο αριθµό
Θάλασσα µετά από
τεχνικών και
µεγάλη έκρηξη και
οργανωτικών λαθών. Η
εκδήλωση πυρκαγιάς σε
διατήρηση των λαθών
πλατφόρµα µέσα στη
που τελικά οδήγησε στην
θάλασσα.
έκρηξη ήταν αποτέλεσµα
έλλειψης εµπειρίας και
φτωχής ενηµέρωσης περί
ασφάλειας. Υπήρξε κακή
επικοινωνία και άδεια
δράσης λόγω έλλειψης
σχεδίου ασφάλειας.
Τσερνοµπίλ, Πυρηνική
Αντιδραστήρας 1000MW Οι γνώµες για τις αιτίες
βιοµηχανία, 1986
εξερράγη
είναι αρκετά
απελευθερώνοντας
διαµαχόµενες αλλά
ραδιενέργεια πάνω από
Σοβιετικές ερευνητικές
σηµαντικό τµήµα της
οµάδες παραδέχτηκαν
Ευρώπης.
εσκεµµένες,
Περιβαλλοντικό και
συστηµατικές και
ανθρώπινο κόστος.
πολυάριθµες παραβιάσεις
ασφαλείας από τους
χειριστές.
∆ιασταύρωση Clapham,
35 άνθρωποι έχασαν τη
Μια άµεση αιτία ήταν
Τοµέας µεταφορών, 1988 ζωή τους και 500
ένα λάθος σήµα που
τραυµατίστηκαν σε
δόθηκε από έναν τεχνικό
τριπλό σιδηροδροµικό
που δεν κατάφερε να
ατύχηµα.
απογυµνώσει και να
µετακινήσει ένα
καλώδιο. Άλλες αιτίες
που συντέλεσαν στο
ατύχηµα περιλάµβαναν
υποβαθµισµένη πρακτική
της εργασίας, ποιότητα
ελέγχου και επιπέδων
επικοινωνίας,
προβλήµατα εκπαίδευσης
και επιτήρησης.
Πίνακας 7.1 Μερικά σοβαρά ατυχήµατα οφειλόµενα σε ανθρώπινο λάθος.

Συνέπειες
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7.8 Σύστηµα αναφοράς κινδύνων
Η παροχή ενός αξιόπιστου συστήµατος αναφοράς κινδύνων για τους
εργαζόµενους βοηθά στην ενηµέρωση του προσωπικού της διοίκησης
σχετικά µε τις πιθανές επισφαλείς συνθήκες και τη λήψη έγκαιρων και
κατάλληλων αποκρίσεων. Με τον τρόπο αυτό χρησιµοποιείται η
γνώση και η εµπειρία των εργαζοµένων στην ασφάλεια και υγιεινή
και τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Η
εταιρεία πρέπει να έχει µια γραπτή πολιτική ασφάλειας η οποία να
είναι γνωστή στους εργαζόµενους και να προνοεί για την αναφορά
κινδύνων από αυτούς. Μια γραπτή πολιτική για την αναφορά
κινδύνων επιβεβαιώνει τη δέσµευση της εταιρείας στη συνολική
πολιτική ασφάλειας και υγείας. Επιτρέπει τη γνωστοποίηση της
πολιτικής µε συνέπεια σε όλους τους εργαζοµένους και κάνει γνωστή
την πρόθεση προστασίας των εργαζοµένων από πιθανές
παρενοχλήσεις και αντεκδικήσεις, στην περίπτωση που αυτοί
αναφέρουν τις ανησυχίες τους σχετικά µε τους κινδύνους.
7.9 Πολιτική αναφοράς κινδύνων
Αν στην εταιρεία υπάρχει πολιτική για την αναφορά κινδύνων, θα
πρέπει να διασφαλισθεί ότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι ενηµερωµένοι
σχετικά µε αυτή και ότι την κατανοούν.
Παράδειγµα: «Κάθε εργαζόµενος οφείλει να παρατηρεί και να
αναφέρει υφιστάµενους και πιθανούς κινδύνους στον επιβλέποντα του
και/ή στην επιτροπή ασφαλείας και υγείας των εργαζόµενων. Ο
εργαζόµενος µπορεί να αναφέρει πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις ή
πρακτικές προφορικά στον επιβλέποντά του ή να υποβάλλει γραπτή
αναφορά. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται άµεσα ή κατά το δυνατόν
συντοµότερα.»
Η πολιτική αναφοράς κινδύνων παρέχει έγκαιρες και κατάλληλες
απαντήσεις στις αναφορές των εργαζοµένων. Στην περίπτωση που οι
εργαζόµενοι δεν βλέπουν αποτελέσµατα ή δεν λαµβάνουν µια
ικανοποιητική εξήγηση, εντός λογικού χρονικού περιθωρίου, τότε δε
θεωρούν αξιόπιστη την πολιτική αναφοράς κινδύνων. Στην περίπτωση
εµφάνισης κινδύνου για την εκτίµηση του οποίου απαιτείται επιπλέον
χρόνος, θα πρέπει η εταιρεία να δίνει στους εργαζόµενους µια
προκαταρκτική απάντηση. Επίσης, στην περίπτωση που µέχρι την
ολοκληρωτική διόρθωση του κινδύνου απαιτείται η λήψη
προσωρινών προστατευτικών µέτρων, το σύστηµα αναφοράς πρέπει
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να προνοεί για την τακτική ενηµέρωση της εκάστοτε κατάστασης των
διορθωτικών ενεργειών.
Η πολιτική του συστήµατος αναφοράς κινδύνων διασφαλίζει την
έγκαιρη και κατάλληλη αντιµετώπιση όταν υπάρχουν βάσιµες
ανησυχίες. Η απάντηση της εταιρείας στους αναφερθέντες κινδύνους
πρέπει να είναι έγκαιρη και να εξαλείφει τις ανησυχίες των
εργαζοµένων. Στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν είναι απαραίτητη η
πραγµατοποίηση διορθωτικών ενεργειών, αυτή η απόφαση θα πρέπει
να εξηγηθεί στους εργαζοµένους. Ακόµη και στην περίπτωση που για
τους αναφερθέντες πιθανούς κινδύνους τελικά κριθεί ότι δεν
εµπεριέχουν κάποια επικινδυνότητα, οι επιβλέποντες και οι
διευθυντές θα πρέπει να αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον των
εργαζοµένων. Όταν µια αναφερθείσα συνθήκη ή πρακτική δεν µπορεί
να κριθεί άµεσα ως επικίνδυνη ή όχι, τότε θα πρέπει να διεξαχθεί
περαιτέρω έρευνα.
7.10 ∆ιορθώσεις στην ανίχνευση κινδύνων
Παρά τους ελέγχους και τα µέτρα πρόληψης, αρκετές φορές οι
πιθανοί κίνδυνοι εκδηλώνονται. Από τη στιγµή που οι κίνδυνοι
αναγνωρίζονται και αναφέρονται πρέπει να παρακολουθούνται ή να
καταγράφονται ώσπου να διορθωθούν. Η παρακολούθηση των
κινδύνων διασφαλίζει την εφαρµογή και ολοκλήρωση των
διορθωτικών ενεργειών. Αυτές περιλαµβάνουν την προσωρινή
προστασία από τους κινδύνους και την τελική διόρθωση. Η
παρακολούθηση αυτή η επιτρέπει επίσης την ενηµέρωση των
υπαλλήλων που έκαναν τη σχετική αναφορά, σχετικά µε την
αντίδραση της εταιρείας. Για κινδύνους που µπορούν να διορθωθούν
γρήγορα, η καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών, βοηθά στη
βελτίωση του προγράµµατος ασφάλειας, παρέχοντας ιστορικό στην
περίπτωση που επανεµφανιστούν οι ίδιοι κίνδυνοι. Για να είναι
αποτελεσµατικό το σύστηµα αναφοράς κινδύνων πρέπει να
διαβεβαιώνει τους εργαζοµένους ότι η αναφορά των κινδύνων δε θα
οδηγήσει σε επίσηµες ή ανεπίσηµες παρενοχλήσεις ή αντεκδικήσεις.
Αυτό θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο στην πολιτική αναφοράς
κινδύνων.
7.11 Η ευθύνη της αναφοράς
Ένα συµβάν ή γεγονός το οποίο διακόπτει τη φυσιολογική
διαδικασία ή επιφέρει µια κρίση, ονοµάζεται περιστατικό,
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα γεγονότα που θα µπορούσαν να είχαν
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καταλήξει σε τραυµατισµό ή καταστροφή εγκαταστάσεων.
Περικλείονται επίσης αυτά που τυπικώς θεωρούνταν παραλίγο
ατυχήµατα, καθώς και οι ενδεχόµενες συνέπειες είναι ίδιες για ένα
παραλίγο ατύχηµα όπως σε ένα σοβαρό τραυµατισµό. Οι τύποι των
περιστατικών που απαιτούν ανάλυση είναι:
•
•
•
•
•
•

Παραλίγο ατύχηµα
Καταστροφή ιδιοκτησίας
Ασθένεια
Τραυµατισµοί που απαιτούν πρώτες βοήθειες
Τραυµατισµοί που απαιτούν ιατρική φροντίδα
Θνητότητα

Όλοι οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως θέσης, είναι υποχρεωµένοι να
αναφέρουν αµέσως όλους τους τύπους περιστατικών στον επιβλέποντα.
Όταν ένα περιστατικό τραυµατισµού δεν αναφερθεί σύντοµα, µπορεί
λόγω έλλειψης της απαραίτητης ιατρικής προσοχής να εξελιχθεί σε
ακόµα πιο σοβαρό. Επιπλέον, αν δεν ληφθεί δράση να αντιµετωπιστούν
οι αρχικές του αιτίες κάποιος άλλος υπάλληλος που θα βρεθεί στις ίδιες
συνθήκες µπορεί να τραυµατιστεί θανάσιµα.
Είναι ευθύνη όλων των υπαλλήλων να αναγνωρίζεται και να
αποµακρύνεται ένας πιθανός κίνδυνος πριν συµβεί ατύχηµα. Είναι
υποχρέωση της διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων των εργοδηγών, να
διατηρούν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο όλα τα περιστατικά θα
αναλύονται µε διεξοδικό και αντικειµενικό τρόπο. Εποµένως, η αναφορά
ανάλυσης και η διατύπωση του σχεδίου δράσης είναι µια ευθύνη
µοιρασµένη σε όλους τους υπαλλήλους.
Το τµήµα ασφάλειας και υγείας µπορεί να βοηθήσει µε πολλούς
τρόπους τη διαχείριση της ασφάλειας καθώς έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση
και εµπειρία στην ανεύρεση των βαθύτερων αιτιών. Οι υπηρεσίες τους
είναι πολύτιµες στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων και παραγόντων που
µπορεί να συµβάλλουν σε ένα ατύχηµα, τους οποίους κάποιος άλλος
µπορεί να µην παρατηρήσει. Οι γνώσεις τους είναι αναγκαίες στη
δηµιουργία ενός προγράµµατος ασφαλείας και ενός συστήµατος
επιθεωρήσεων, τα οποία θα συµφωνούν µε τους νόµους και τους
κανονισµούς. Μετά από ένα συµβάν, το τµήµα ταξινοµεί και αναφέρει
λεπτοµερώς το περιστατικό ώστε η αρχειοθέτηση του να είναι σωστή και
ακριβής. Η αναφορά περιστατικού και η αναφορά της οµάδας ανάλυσης
παραλαµβάνονται και όλα τα στοιχεία τους συνεκτιµούνται. Τα
αποτελέσµατα αυτών θα διαµοιραστούν στα εσωτερικά τµήµατα και σε
άλλες εταιρείες.
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7.12 Μέθοδοι αναφοράς
Είναι καλύτερο να γίνονται αναφορές κάποιων µη κινδύνων, παρά να
υπάρχει το ενδεχόµενο µη αναφοράς ενός κινδύνου επειδή υπήρχε η
πεποίθηση µη ανταπόκρισης της εταιρείας. Οι συνηθέστεροι µέθοδοι
αναφοράς κινδύνων είναι:
• Προφορικές αναφορές: όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα αναφοράς πιθανών κινδύνων στους
επιβλέποντές τους. Οι προφορικές αναφορές πρέπει να
συνδυάζονται µε άλλες µεθόδους, καθώς η χρήση µόνο της
προφορικής αναφοράς δεν επιτρέπει την παρακολούθηση και
διόρθωση του κινδύνου, εφόσον ο επιβλέπων ή κάποιος άλλος
υπεύθυνος δεν λάβει υπόψη του την αναφορά.
• Φόρµες αναφοράς κινδύνων: η µέθοδος αυτή επιτρέπει στους
εργαζόµενους να καταγράφουν επισφαλείς συνθήκες ή
διαδικασίες σε ειδικές φόρµες, οι οποίες υποβάλλονται στο
τµήµα ασφάλειας ή σε άλλο αρµόδιο τµήµα της εταιρείας. Η
εκπαίδευση των υπαλλήλων πάνω στη σωστή συµπλήρωση τω
αναφορών ανάλυσης περιστατικού είναι απολύτως απαραίτητη.
Εξαρτώµενες από τη σοβαρότητα του ατυχήµατος, οι αναφορές
µπορεί να είναι είτε περιγραφικές είτε µε συµπλήρωση των
λιστών και ειδικών εντύπων της ανάλυσης περιστατικού. Μια
αφηγηµατική έκθεση περιέχει λεπτοµερείς απαντήσεις στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
 Τι έκανε ο υπάλληλος εκείνη την ώρα; Λεπτοµερής
εξήγηση των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων την ώρα
του ατυχήµατος.
 Τι συνέβη; Περιγραφή του περιστατικού, του τύπου
τραυµατισµού, µελών του σώµατος που έχουν υποστεί
βλάβη και αν ο υπάλληλος φορούσε κατάλληλο
εξοπλισµό ασφαλείας.
 Τι προκάλεσε το περιστατικό; Λεπτοµερής εξήγηση
των καταστάσεων, της ενέργεια ή της δυσλειτουργίας
που προκάλεσε το ατύχηµα. Είναι σύνηθες να υπάρχουν
περισσότερες της µίας αιτίες για ένα περιστατικό. Η
απροσεξία δεν είναι αιτία.
 Τι µπορεί να γίνει ώστε να προληφθεί ένα παρόµοιο
περιστατικό; Η αναγνώριση της ρίζας του προβλήµατος,
η επιτέλεση διεργασιών επανόρθωσης και η
γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων σε όλους τους
υπαλλήλους, θα αποτρέψει παρόµοια περιστατικά στο
µέλλον.
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Ένα επίσηµο Έντυπο Ανάλυσης Περιστατικού πρέπει κατά το
ελάχιστο να περιέχει: ταυτότητα υπαλλήλων, ηµεροµηνία, ώρα,
βάρδια, τόπο, διεξοδική περιγραφή του περιστατικού και ανάλυση
των παραγόντων πρόκλησης. Οι Λίστες Γεγονότων περιέχουν και
Λίστες Πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί ή εκκρεµούν ώστε να
διορθωθεί το πρόβληµα. Για την αποδοχή και εγκυρότητα της
αναφοράς περιστατικού είναι απαραίτητες οι υπογραφές όλων των
µελών της οµάδας ανάλυσης. Είναι σηµαντικό η αναφορά να
αποσταλεί στη διοίκηση την ηµέρα που το περιστατικό συνέβη.
Ατελείς ή ανεπαρκείς αναφορές πρέπει να επιστρέφονται στον
επιβλέποντα ώστε να δοθεί επιπρόσθετη προσοχή.
• Προγράµµατα προτάσεων: αυτή είναι η συχνότερα
χρησιµοποιούµενη γραπτή µέθοδος αναφοράς κινδύνων.
Πρόκειται για µια θετική προσέγγιση που όχι µόνο προνοεί
για την αναφορά των κινδύνων, αλλά επίσης ενθαρρύνει
τους εργαζόµενους να εµπλακούν στη διόρθωση του
κινδύνου. Για να είναι αποτελεσµατικό το πρόγραµµα αυτό
πρέπει οι υπεύθυνοι να συλλέγουν και να µελετούν τις
προτάσεις των εργαζοµένων κατά το δυνατόν συντοµότερα.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η έγκαιρη και κατάλληλη
αντιµετώπιση. Αν και η µοναδική µέθοδος που
χρησιµοποιείται για την αναφορά κινδύνων είναι αυτή, τότε
οι εργαζόµενοι πρέπει να ενθαρρύνονται για την αναφορά
όλων των κινδύνων και όχι µόνο να κάνουν προτάσεις
βελτίωσης.
• Εντολές εργασίας: η µέθοδος αυτή µπορεί να
χρησιµοποιήσει ένα υφιστάµενο ένα υφιστάµενο σύστηµα
εντολών εργασίας για θέµατα συντήρησης και σαν
παρακολουθήσει επισφαλείς συνθήκες. Ο κίνδυνος
καταγράφεται σε µια εντολή εργασίας η οποία παραδίδεται
στο κατάλληλο τµήµα συντήρησης. Σε κάποιες εταιρείες ο
κάθε εργαζόµενος έχει τη δικαιοδοσία να συµπληρώνει
τέτοιες φόρµες, ενώ σε άλλες απαιτείται και η συνυπογραφή
του επιβλέποντος. Σε κάποιες από τις µεθόδους που
περιγράφτηκαν παραπάνω γίνεται χρήση επιστολών. Η
καλύτερη γραπτή µέθοδος για την αναφορά κινδύνων
χρησιµοποιεί επιστολές που σχεδιάζονται ειδικά για κάθε
εταιρεία και τους εργαζοµένους της.
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7.13 Βήµατα για την ανάπτυξη συστήµατος αναφοράς κινδύνων
• Ανάπτυξη πολιτικής για την αναφορά κινδύνων.
• ∆ιασφάλιση της γνώσης και κατανόησης της πολιτικής αυτής από
όλους τους εργαζόµενους.
• Η πολιτική πρέπει να τυπωθεί, να διανεµηθεί σε όλους τους
εργαζοµένους, να τοιχοκολληθεί και να αποτελεί θέµα
συζήτησης σε τακτικές συσκέψεις ασφάλειας.
• Ανάµιξη των εργαζοµένων στη δηµιουργία της πολιτικής,
συζήτηση µε αυτούς και συµµόρφωση µε τους όρους της.
• Προστασία των εργαζοµένων που προβαίνουν σε αναφορές
κινδύνων, από παρενόχληση ή αντεκδίκηση.
• Χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται από το σύστηµα
αναφοράς κινδύνων για τη βελτίωση του συνολικού
προγράµµατος ασφάλειας και υγιεινής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

8.1 Εισαγωγή
Εκτίµηση του κινδύνου είναι ο προσδιορισµός των δυσµενέστερων
εύλογων συνεπειών ενός ανεπιθύµητου ενδεχόµενου και της πιθανότητας
εµφάνισης κάθε µίας από τις συνέπειες αυτές, στην περίπτωση που
συµβεί το ανεπιθύµητο ενδεχόµενο. Κατά την εκτίµηση του κινδύνου, η
αιτία ή πηγή αυτού πρέπει να ορισθεί σαφώς και ειδικώς ώστε να
σχετίζεται άµεσα µε την συγκεκριµένη συνέπεια που µας ενδιαφέρει. Ο
ορισµός αυτός φαίνεται στο Σχήµα 8.1.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ;
Προσδιορισµός των δυσµενέστερων εύλογων συνεπειών ενός ανεπιθύµητου
ενδεχοµένου και της πιθανότητας εµφάνισης εκάστης των συνεπειών
αυτών, αν συµβεί το ανεπιθύµητο ενδεχόµενο.
Σχήµα 8.1 Ορισµός της εκτίµησης κινδύνου

8.2 Συστήµατα διαχείρισης
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, η εκτίµηση του κινδύνου αποτελεί
ένα µόνο κρίκο της αλυσίδας που αναπαριστά τη διαχείριση του
κινδύνου. Παρόλα αυτά η σηµασία της είναι καθοριστική για την
καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται
για την επίτευξη ασφάλειας και κατ’ επέκταση για την προστασία της
ανθρώπινης ακεραιότητας. Γι’ αυτό, η εκτίµηση του κινδύνου
περιλαµβάνεται δια νόµου στο σύστηµα διαχείρισης και σχεδιασµού για
την ασφάλεια.
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Σχήµα 8.2 Ανάλυση και εκτίµηση κινδύνου ως τµήµατα
του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου

Ο κίνδυνος περιλαµβάνει το συνδυασµό συχνότητας και δριµύτητας.
Η συχνότητα ενός κινδύνου εµπεριέχει την πιθανότητα να οδηγήσει σε
ένα ανεπιθύµητο γεγονός ενώ η δριµύτητα σχετίζεται µε την έκταση µιας
βλάβης ή τραυµατισµού. Στην ανάλυση κινδύνου είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν και ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις.
Γενικά ο στόχος είναι να αποφασίσουµε ποιοι είναι οι κίνδυνοι µε τη
µεγαλύτερη συχνότητα και δριµύτητα απαιτούν τη µεγαλύτερη προσοχή.
Όλοι οι κίνδυνοι θα έπρεπε να εξαλειφθούν ή να µειωθούν, αλλά αυτό
δεν είναι πάντα πρακτικό ή οικονοµικά κατορθωτό.
Για να υπάρχει αποτέλεσµα στην πρόληψη των ασθενειών και
τραυµατισµών ή της φθοράς ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος πρέπει
κανείς να κατανοεί τις επιλογές περιορισµού του κινδύνου και να µπορεί
να εκτιµά τους κινδύνους και τους ελέγχους µε ποικίλους τρόπους. Εκτός
της εκτίµηση του κινδύνου που είναι απαραίτητη για να καθοριστούν οι
παράγοντες που σχετίζονται µε ανεπιθύµητο γεγονός, υπάρχει και
ανάγκη εκτίµησης της επικινδυνότητας που σχετίζεται µε κάθε γεγονός
κινδύνου καθώς και αναγνώρισης και εκτίµησης κάθε εναλλακτικού
τρόπου ελέγχου του κινδύνου.
Η ανάλυση του κινδύνου είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της
διαδικασίας αναγνώρισης, εκτίµησης και ελέγχου της επικινδυνότητας.
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Η ανάλυση επικινδυνότητας αποτελεί µια βάση για τις δραστηριότητες
της ασφάλειας συστήµατος, ενώ συχνά απαιτούνται ποικίλες µορφές
ανάλυσης επικινδυνότητας που εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του
συστήµατος που αναλύεται.
Η γενική µεθοδολογία ανάλυσης του κινδύνου ακολουθεί τα τέσσερα
βήµατα τα οποία φαίνονται στο Σχήµα 8.3:
• Καθορισµός των πηγών κινδύνου και εν συνεχεία θεώρηση των
ανεπιθύµητων ενδεχοµένων γεγονότων που είναι δυνατόν να
προέλθουν από κάθε µορφή κινδύνου.
• Εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε κάθε ένα από τα
γεγονότα που ορίσθηκαν στο πρώτο βήµα.
• Απόφαση περί αποδοχής ή µη των κινδύνων των οποίων η
εκτίµηση έγινε στο 2ο βήµα.
• Σε περίπτωση που κάποιος εκ των κινδύνων κριθεί ως µη
αποδεκτός, πρέπει να γίνουν προτάσεις για τη λήψη των
απαιτούµενων µέτρων ή τη βελτίωση των υφιστάµενων µεθόδων
ελέγχου, ούτως ώστε το επίπεδο του εν λόγω κινδύνου να µειωθεί
σε κάποια αποδεκτή τιµή.

Σχήµα 8.3 Καθορισµός της ανάλυσης κινδύνου
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8.3 Ο «εκ των υστέρων» και ο «εκ των προτέρων»
τρόπος σκέπτεσθαι.

Η λογική της Ανάλυσης και Εκτίµησης Κινδύνου ακολουθεί δύο
βασικούς τρόπους προσέγγισης: «εκ των υστέρων» και «εκ των
προτέρων».
Στην «εκ των υστέρων» αντιµετώπιση αφού αναλυθούν µε λεπτοµέρεια
τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και κατανοηθεί πλήρως κάθε
παράµετρος τους, λαµβάνονται τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µέτρα
τα οποία αποσκοπούν να βελτιώσουν την κατάσταση στο µέλλον. Η
προσέγγιση αυτή αποτελεί τον συνηθισµένο τρόπο σκέψης που στοχεύει
στη µείωση των απωλειών που µπορεί να προκληθούν από ένα ατύχηµα.
Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής είναι εξαιρετικά στις περιπτώσεις
όπου αντιµετωπίζονται προβλήµατα που έχουν µεγάλη συχνότητα
εµφάνισης, προέρχονται από την ίδια εστία κινδύνου και προκαλούν
ζηµιές γνωστού τύπου.
Η «εκ των προτέρων» αντιµετώπιση ή «προληπτική προσέγγιση»
λαµβάνει υπόψη τα ιστορικά δεδοµένα και τα συµβάντα του παρελθόντος
αλλά ουσιαστικά επιχειρεί να συµπεριλάβει όλα τα δυσάρεστα
ενδεχόµενα για τα οποία υπάρχει πιθανότητα να συµβούν στο µέλλον,
ακόµη κι αν δεν έχουν ποτέ εµφανιστεί στο παρελθόν. Ο συγκεκριµένος
τρόπος προσέγγισης είναι χρήσιµος για εξεταστούν σπάνιες, σύνθετες ή
µεγάλης έκτασης απώλειες, για τις οποίες τα διατιθέµενα στατιστικά
στοιχεία από παρόµοιες προς αυτές περιπτώσεις απωλειών είναι ελάχιστα
ή ανύπαρκτα.
Τρόποι του σκέπτεσθαι
Εκ των υστέρων
Εκ των προτέρων
- ∆ιερεύνηση στατιστικών
- ∆ιερεύνηση του µέλλοντος
ιστορικών δεδοµένων
- Θεώρηση του µέλλοντος µε
- Θεώρηση του µέλλοντος µε
βάση τις πιθανότητες
βάση το παρελθόν
- Θεωρείται ότι δύναται να
- Θεωρείται ότι θα
συµβούν όλα τα πιθανά
ξανασυµβούν µόνο τα
ενδεχόµενα.
γεγονότα που έχουν συµβεί
στο παρελθόν
Πίνακας 8.1 Χαρακτηριστικά των δύο τρόπων σκέπτεσθαι
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Ένας απλός τρόπος για να προσδιοριστούν οι πηγές κινδύνου οι
οποίες πιθανώς δε δηµιούργησαν προβλήµατα στο παρελθόν, αλλά
είναι ίσως δυνατόν να δηµιουργήσουν στο µέλλον, είναι να
προσδιοριστούν οι µορφές ενέργειας που εµπλέκονται στην
παραγωγική διαδικασία (Σχήµα 8.4).

Σχήµα 8.4 Σχέση κινδύνων και ενεργειών

Ακολουθώντας την «εκ των προτέρων» δράση οι ειδικοί της
ασφάλειας σκέπτονται πριν από την εκδήλωση δυσάρεστων
γεγονότων οποιαδήποτε πιθανή βλάβη πρόκειται να συµβεί σε
ανθρώπους, εξοπλισµό, υλικά ή περιβάλλον λόγω δράσεως κάποιας
µορφής ενέργειας. Συνεπώς, τα διάφορα ανεπιθύµητα περιστατικά
οφείλονται πάντα σε ανεπιθύµητες και µη ελεγχόµενες
απελευθερώσεις-εκλύσεις ενέργειας.
Στην «εκ των προτέρων» αντιµετώπιση σηµαντικό ρόλο παίζει ο σαφής
εντοπισµός βασικών κινδύνων. Ως πηγή βασικού κινδύνου θεωρείται εν
γένει η πηγή λόγω της οποίας υφίσταται µεγάλη πιθανότητα να
προκληθούν σηµαντικές απώλειες. Κατά την ανάλυση αυτή θεωρούνται
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µε κριτικό πνεύµα όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε µια
δραστηριότητα, πριν ακόµη αρχίσει η εκτέλεση της.
Σύµφωνα µε το σχήµα 8.5 αρχικά εξετάζεται εάν ο χώρος που πρόκειται
να εκτελεστεί µια συγκεκριµένη εργασία είναι κατάλληλος για την
εκτέλεση της εργασίας αυτής, πριν από την έναρξη της. Συγκρίνονται οι
προθέσεις υπό τις οποίες πρόκειται να εκτελεστεί µια διαδικασία σε
σχέση µε τις ιδανικές προϋποθέσεις εκτελέσεως της όπου:
χρησιµοποιείται η σωστή µέθοδος, υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός, το
προσωπικό διαθέτει την απαιτούµενη εκπαίδευση και υφίστανται οι
κατάλληλες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας. ∆ιαφορές στην
προαναφερόµενη σύγκριση αποτελούν πηγές κινδύνου. Στην περίπτωση
αυτή, θεωρούνται τα ενδεχόµενα προβλήµατα-συνέπειες που είναι
δυνατόν να προκύψουν λόγω της διαφοράς που υπάρχει, κρίνεται το
µέγεθος των σχετικών κινδύνων και αποφασίζεται εάν οι κίνδυνοι αυτοί
είναι αποδεκτοί. Λαµβάνονται µέτρα και εφαρµόζονται έλεγχοι για την
εξάλειψη ή τη µείωση των µη αποδεκτών κινδύνων και ενηµερώνεται η
διοίκηση σχετικώς µε την ύπαρξη τους. Σε αυτό το σηµείο ο κύκλος
ολοκληρώνεται αλλά επαναλαµβάνεται µέχρις ότου εξαλειφθούν όλοι οι
µη αποδεκτοί βασικοί κίνδυνοι.

Σχήµα 8.5 Μεθοδολογία εντοπισµού και ελέγχου βασικών κινδύνων
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8.4 Έρευνες για την αναγνώριση κινδύνων
Για τον προσδιορισµό όλων των κινδύνων απαιτούνται ευρείες έρευνες
εργοταξίων για την ασφάλεια και την υγεία και περιοδικές έρευνες
αναθεωρήσεων-αναπροσαρµογών. Οι έρευνες αυτές δεν πρέπει να
συγχέονται µε τις επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις συχνά εκτελούνται από
υπάλληλους στον εργασιακό χώρο. Οι έρευνες πρέπει να εκτελούνται
από ειδικούς που έχουν εκτεταµένες γνώσεις στην ασφάλεια και υγεία.
Αν και δεν απαιτείται, οι έρευνες µπορούν να διεξάγονται από
εξωτερικούς ειδικευµένους συνεργάτες. Εάν χρησιµοποιούνται ειδικοί
µέσα από την εταιρεία, πρέπει να ελέγχεται η πιθανότητα ενός
«οράµατος αδιεξόδου» που µπορεί να εµποδίσει την αναγνώριση
κινδύνων στις περιοχές που αφορούν τις όχι άµεσα στερεότυπες
λειτουργίες. Ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει µια καινούργια
θεώρηση µέσα από την εµπειρία άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες έχει
γίνει έρευνα. Περιοδικές έρευνες µπορεί να ακολουθήσουν την αρχική,
σε κατάλληλα διαστήµατα ανάλογα µε το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα του εργοταξίου. Αυτές οι έρευνες θα επιτρέψουν την
εκµετάλλευση νέων επιστηµονικών γνώσεων των κινδύνων και της
πρόληψής τους. Επίσης, θα βοηθήσουν στον προσδιορισµό νέων
κινδύνων που έχουν προκύψει λόγω της εξέλιξης διαδικασιών στην
πορεία εργασίας.

8.5 Ανάλυση κινδύνου – προβλήµατα λόγω αλλαγών
Προσδιορίζοντας ένα πρόβληµα πριν αυτό αναπτυχθεί είναι συνήθως
λιγότερο ακριβό από τη διόρθωση του αφού αυτό παρουσιαστεί. Α εκ
των προτέρων αντιµετώπιση των προβληµάτων είναι ένας σηµαντικός
στόχος. Πολλοί κίνδυνοι µπορεί να προκύψουν από αλλαγές στον
εργασιακό χώρο όπως στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Εγκαταστάσεις κ’ εξοπλισµός: οι εγκαταστάσεις συχνά
σχεδιάζονται για άλλους σκοπούς. Ο σχεδιασµός και η ηλικία του
κτιρίου µπορεί να αυξήσουν τα προβλήµατα ασφαλείας του.
Ανακαινίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν εσπευσµένα µπορεί να
προκαλέσουν παραλείψεις. Πρέπει πάντα να επιθεωρούνται οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός.
• Αγορά νέου εξοπλισµού κ’ υλικών: οι κατασκευαστές συχνά δεν
γνωρίζουν µε ποιον τρόπο θα χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός στις
εγκαταστάσεις και δεν µπορεί να εξασφαλιστεί ότι ο
κατασκευαστής του προϊόντος θα έχει αναλύσει τους πιθανούς
κινδύνους που σχετίζονται µε την εκάστοτε χρήση του εξοπλισµού.
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Νέα υλικά µπορεί να είναι επικίνδυνα ή να εισάγουν νέους
κινδύνους στις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται.
• Εισαγωγή νέων διαδικασιών: νέες διαδικασίες οδηγούν τους
εργαζόµενους σε νέες εργασίες. Ακόµη κι αν οι εργαζόµενοι
χρησιµοποιούν οικεία υλικά, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις σε νέες
διαδικασίες, νέοι κίνδυνοι µπορεί να αναπτυχθούν.
• Αλλαγή θέσεων εργασίας: όποτε ένας εργαζόµενος
αντικαθίσταται από έναν άλλο, η διαφορά στην πείρα και τις
ικανότητες οδηγεί σε αυξηµένους κινδύνους τόσο για τον νέο
εργαζόµενο όσο και τους συναδέλφους του.
• Ατοµικότητα: η ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο,
επηρεάζεται από την ατοµικότητα κάθε εργαζόµενου όπως η υγεία
του, η απόδοση στην εργασία και η προσωπική του ζωή. Αυτές οι
αλλαγές µπορεί να είναι ξαφνικές ή βαθµιαίες. Οι εταιρείες πρέπει
να είναι ανεκτικές σε τέτοιες αλλαγές και να παρέχουν
συµπαράσταση και κατάρτιση, διοικητικές ρυθµίσεις ή άλλες
διευκολύνσεις.
8.5.1 Τύποι στερεότυπων αναλύσεων κινδύνου εργασίας
• Ανάλυση κινδύνου εργασίας ή ανάλυση ασφάλειας εργασίας:
πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία µια συγκεκριµένη
εργασία διαχωρίζεται στα βήµατα από τα οποία αποτελείται και
τα καταγράφει µε τη σειρά. Από αυτό το σηµείο, µπορεί να
καθοριστεί αν η εργασία θα µπορούσε να γίνει χωρίς την
εµφάνιση κινδύνων, καθώς επίσης και τα µέτρα που λαµβάνονται
για την εξάλειψη των κινδύνων. Η διαδικασία και τα βήµατά της
µπορούν να αναλυθούν µε τον εργαζόµενο που επηρεάζεται για
να µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή των εργαζοµένων.
• Ανάλυση κινδύνου διαδικασίας: είναι οποιαδήποτε σειρά
ενεργειών ή διαδικασιών που µετατρέπουν πρώτη ύλη σε κάποιο
προϊόν. Αυτό το προϊόν µπορεί να ‘ναι: η ακατέργαστη ύλη κατά
την είσοδό της σε µια εγκατάσταση, το ενδιάµεσο προϊόν, το
τελικό προϊόν, υποπροϊόντα ή υλικό προς απόρριψη. Η ανάλυση
περιλαµβάνει οποιαδήποτε χρήση, κατασκευή, χειρισµό,
µετακίνηση, αποθήκευση ή συνδυασµό όλων αυτών των
δραστηριοτήτων.
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8.5.2 Εργαλεία ανάλυσης
Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να διενεργείται από οµάδα ειδικών. Αυτή η
οµάδα πρέπει να αντιπροσωπεύει τις διαφορετικές αρχές, απόψεις και
προοπτικές. Ένα µεµονωµένο πρόσωπο δεν µπορεί να έχει όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και εµπειρία. Οι ποικίλες απόψεις και προοπτικές
συµβάλλουν πάντα στην ανάλυση. Τα ακόλουθα «εργαλεία» µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από την οµάδα για να προωθήσουν τη διαδικασία:
• Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας: χρησιµοποιείται σε πόλεις άνω
των 10000 κατοίκων ή σε έργα µε συµβατικό προϋπολογισµό
µεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδοµή όγκου
1000m3. Χορηγείται από την αρµόδια αρχή, φυλάσσεται στον τόπο
του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόµου που έχει έννοµο
συµφέρον, µε ευθύνη του εργολάβου. Ενηµερώνεται από:
Α) τον επιβλέπων του έργου µε υποδείξεις και παρατηρήσεις στην
εφαρµογή τους.
Β) τους υπεύθυνους ασφαλείας, για ό,τι αφορά ελέγχους και
δοκιµές.
• ∆ιαγράµµατα ροής: τα διαγράµµατα ροής παρέχουν οπτική και
λεκτική περιγραφή των βηµάτων της διαδικασίας και συσχετίζουν
κάθε βήµα µε τα υπόλοιπα. Ένα διάγραµµα ροής µπορεί να
αποκαλύψει εκτιµήσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται σε µια
καθαρά περιγραφική επισκόπηση µιας διαδικασίας.
• Επίπεδα έκθεσης εργαζοµένων: αυτή η ανάλυση περιλαµβάνει
την παρατήρηση των ενεργειών και κινήσεων κάθε υπάλληλου
κατά τη διάρκεια του ωραρίου. Πρέπει να τεθούν ερωτήσεις για
την πιθανή έκθεση του εργαζοµένου σε κινδύνους . Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οδηγούν σε προτάσεις για προληπτικά µέτρα
και ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανικών ελέγχων, των
πρακτικών εργασίας και των µέσων ατοµικής προστασίας.
• Ανάλυση «αν» : αρχίζει από τον προσδιορισµό των σηµείων σε
µια διαδικασία όπου κάτι µπορεί να πάει λάθος. Στη συνέχεια,
καθορίζετε τι µπορεί να συνέβαινε και ποια θα ήταν τα
αποτελέσµατα αυτού. Η ανάλυση αυτών των δεδοµένων οδηγεί σε
προτάσεις για προληπτικά µέτρα και ελέγχους. Μια λίστα ελέγχου
των πιο συνηθισµένων κινδύνων µπορεί να εφαρµοστεί σε αυτές
τις περιπτώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9.1 Εισαγωγή
Η Μηχανική Ασφαλείας είναι η εφαρµογή των Αρχών και Πρακτικών
της Μηχανικής για την προστασία των ανθρώπων, της ιδιοκτησίας και
του περιβάλλοντος. Για έναν µηχανικό ασφαλείας δεν είναι δυνατή η
ολοσχερής γνώση όλων των αρχών της Μηχανικής, κι έτσι συχνά
βασίζεται στη βοήθεια άλλων ειδικών. Παρ’ όλα αυτά µια επαρκής
γνώση του κάθε τοµέα είναι απαραίτητη για να µπορεί να επικοινωνήσει
αποτελεσµατικά σε θέµατα ασφαλείας και υγείας. Για να είναι κάποιος
αποτελεσµατικός στην ασφάλεια και υγεία πρέπει να αναγνωρίζει και
κάποιες φορές να προλαµβάνει, να εκτιµά και να ελέγχει κινδύνους και
να χειρίζεται τις περιβάλλουσες διαδικασίες(Μ. Karmis, “Health and
Safety Management”)

9.2 Βασικά στοιχεία της Μηχανικής Ασφάλειας
Η Μηχανική Ασφάλειας εστιάζει στην πρόληψη και στον σχεδιασµό.
Πολλοί διαχωρίζουν τα είδη των προληπτικών ενεργειών που είναι
απαραίτητες για να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες Ασφάλειας και
Υγείας στο χώρο εργασίας σε δύο κατηγορίες:
• ∆ιοικητικούς ελέγχους
• Μηχανικούς ελέγχους
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν: πολιτική, διαδικασίες, πρακτικές
απασχόλησης και ανάθεσης έργου, προµήθεια και συµβάσεις,
εκπαίδευση, κουλτούρα και παρόµοιες επιχειρηµατικές και διοικητικές
πρακτικές. Οι µηχανικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν σχεδιασµό εξοπλισµού,
διαδικασιών, οχηµάτων, εργαλείων, κτιρίων και εργοταξίων. Παρ’ ότι οι
µηχανικοί µπορεί να εµπλέκονται και στις δύο κατηγορίες, η Μηχανική
Ασφάλειας δίνει έµφαση στους Μηχανικούς Ελέγχους.
Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται µια αντίληψη η οποία στην
πραγµατικότητα είναι ο συνδυασµός δύο αντιλήψεων που επικρατούσαν
στην ασφάλεια για πολλά χρόνια:
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• 1η αντίληψη: τα ατυχήµατα προκαλούνται από µη ασφαλείς
πράξεις και συνθήκες.
• 2η αντίληψη: καλύπτει τα τρία «Ε»: Engineering, Education,
Enforcement(Μηχανική, Εκπαίδευση, Επιβολή).

Παρ’ ότι ο πρωταρχικός ρόλος της Μηχανικής Ασφαλείας είναι να
αποτρέψει τις επισφαλείς συνθήκες, θα πρέπει να αντανακλά τις
εκατοντάδες των πρότυπων σχεδίων για την ασφάλεια και να µειώνει την
πιθανότητα για λάθη και επισφαλείς πράξεις από τους χρήστες µέσω
σχεδίων που αντανακλούν ανθρώπινους περιορισµούς και ικανότητες.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η Ασφάλεια και η Μηχανική
Ασφαλείας δεν αποτελούν χωριστές προσπάθειες µέσα σε µια εταιρεία,
αλλά τµήµα της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις εξωτερικών και
εσωτερικών πελατών, µείωση της διάρκειας διαδικασιών, µείωσης λαθών
και ελαχιστοποίησης της µεταβλητότητας.

9.3 Σχεδιασµός για τους ανθρώπους και την ασφάλεια και υγεία
Όπως προαναφέρθηκε ο πρωταρχικός στόχος της Μηχανικής
Ασφαλείας είναι η εξάλειψη ή µείωση των κινδύνων και µπορεί να
επηρεάσει την συµπεριφορά που απαιτείται για την προστασία των
ανθρώπων. Μέσω του αποτελεσµατικού σχεδιασµού, πολλές περιπτώσεις
επισφαλούς συµπεριφοράς µπορούν να εξαλειφθούν ή να µειωθούν.
∆ιαδικασίες και καθήκοντα είναι δυνατόν να απλοποιηθούν και να γίνουν
ευκολότερα και πιο παραγωγικά για τους εργαζόµενους, ενώ πολλές
ριψοκίνδυνες εργασίες µπορούν να µετατεθούν σε εξοπλισµό και

62

µηχανήµατα. Οι οδηγίες για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή των
εργασιών και την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων και
των εργαλείων πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα.

9.4 Εργονοµία
Εργονοµία είναι η επιστήµη της εργασίας. Κάποιοι προτιµούν τους
όρους Μηχανική των Ανθρώπινων Παραγόντων ή Μηχανική των
Ανθρώπων. Γενικά η επιστήµη αυτή χωρίζεται σε δύο περιοχές. Η πρώτη
ασχολείται µε τη φυσική πλευρά της εργασίας και τις σωµατικές
ικανότητες και περιορισµούς των ανθρώπων. Η άλλη ασχολείται µε τη
γνωστική πλευρά της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων µε τις διαδικασίες
και τον εξοπλισµό.
Η εργονοµία εφαρµόζεται µέσω του σχεδιασµού και αφορά τις σχέσεις
µεταξύ ανθρώπων και αντικειµένων. Απαιτεί την κατανόηση των
χαρακτηριστικών των ανθρώπων που προκύπτουν από τις επιστήµες της
ανθρωποµετρίας, φυσιολογίας, βιοµηχανικής, ψυχολογίας και
κοινωνιολογίας. Η εργονοµία απαιτεί επίσης την κατανόηση των
χαρακτηριστικών των αντικειµένων, όπως µηχανήµατα, οχήµατα,
περιβάλλον, κτίρια, διαδικασίες, στόχοι και φυσικά κοινωνικά και
διοικητικά περιβάλλοντα.
Στην εργονοµία υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες σχέσεων που
αλληλεπικαλύπτονται. Η µία κατηγορία επικεντρώνεται στην απόδοση
κα στην παραγωγικότητα, δεύτερη στην ασφάλεια και στην υγεία. Η
τρίτη είναι η ικανοποίηση και αφορά έννοιες όπως η άνεση και η
ευκολία. Βασικά στοιχεία της εργονοµίας είναι η αποτελεσµατική
κατανοµή των λειτουργιών και ο σχεδιασµός της εργασίας έτσι ώστε να
ταιριάζει στο άτοµο, µέσω της γνώσης του πληθυσµού για τον οποίο
γίνεται ο σχεδιασµός, ώστε τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός να είναι
ρυθµιζόµενα στις ανάγκες του και να κατανοείται η αλληλεπίδραση
ανθρώπων και µηχανηµάτων.
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9.5 Μέθοδοι πρόληψης ή ελέγχου των κινδύνων
Σύµφωνα µε τις αρχές της Μηχανικής Ασφαλείας η πρόληψη ή ο
έλεγχος των πιθανών κινδύνων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορες
µεθόδους, όπως:
•
•
•
•
•

µηχανικοί έλεγχοι
ασφαλείς εργασιακές πρακτικές
µέσα ατοµικής προστασίας
διοικητικές παρεµβάσεις για τον έλεγχο κινδύνων
προληπτικό πρόγραµµα συντήρησης

9.5.1 Μηχανικοί έλεγχοι
Το περιβάλλον εργασίας καθώς και η ίδια η εργασία θα πρέπει να
σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξαλειφθεί η να µειωθεί η έκθεση των
εργαζοµένων σε κινδύνους. Οι µηχανικοί έλεγχοι σε κάποιες περιπτώσεις
µπορεί να είναι πολύ απλοί, και βασίζονται στις ακόλουθες γενικές
αρχές. Στο βαθµό που είναι εφικτό, θα πρέπει ο σχεδιασµός των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των διαδικασιών να αποµακρύνει
τον κίνδυνο ή να αντικαθιστά µε ακίνδυνες ή λιγότερο επικίνδυνες
διαδικασίες, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Όταν οι παραπάνω ενέργειες
δεν είναι εφικτές, θα πρέπει ο κίνδυνος να περιορίζεται ώστε να
µειώνεται η πιθανότητα έκθεσης σε αυτόν. Όταν ο σχεδιασµός των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού ή των διαδικασιών γίνεται µε τρόπο που
ο κίνδυνος να µην υφίσταται ούτε ως ενδεχόµενο, οι εργαζόµενοι
δέχονται την καλύτερη δυνατή προστασία. Παράδειγµα τέτοιου
σχεδιασµού είναι:
• Επανασχεδιασµός, αλλαγή ή αντικατάσταση εξοπλισµού µε
σκοπού την αποµάκρυνση των πηγών υπερβολικής θερµοκρασίας,
θορύβου ή πίεσης.
• Επανασχεδιασµός µιας διαδικασίας ώστε να µην επιβαρύνεται
κάποιος εργάτης περισσότερο
• Σχεδιασµός συστήµατος αερισµού µε επαρκή ποσότητα φρέσκου
αέρα σε περιπτώσεις υπόγειων εκσκαφών.
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Οι τυπικοί τρόποι επανασχεδιασµού της εργασίας είναι οι ακόλουθοι:
• Εναλλαγή εργασιών: εναλλαγή ατόµων σε παρόµοιες εργασίες.
• Οριζόντια διεύρυνση εργασίας: µεταποίηση της εργασίας ώστε
να περιλαµβάνει επιπρόσθετες δραστηριότητες.
• Κατακόρυφη διεύρυνση εργασίας: επανασχεδιασµός εργασίας
ώστε να περιέχει περισσότερες ευθύνες αποφάσεων και
υψηλότερου επιπέδου ασχολίες.
• Εµπλουτισµός εργασίας: παρόµοιος µε την κατακόρυφη
διεύρυνση, παρέχει µέσα στην εργασία προοπτικές για αναγνώριση
και εξέλιξη.
• Αυτόνοµες οµάδες εργασίας: µια οµάδα αναλαµβάνει την
συνολική ευθύνη µιας εργασίας.
• Εµπλοκή και συµµετοχή των εργαζοµένων: πρέπει να είναι
ικανοί να εντοπίζουν και να προτείνουν λύσεις σε κάποια από τα
εργονοµικά προβλήµατα στο χώρο εργασίας τους.
Όταν ένας κίνδυνος δεν µπορεί να αποµακρυνθεί και να αντικατασταθεί
µε µια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική, τότε η επόµενη καλύτερη µορφή
ελέγχου είναι ο περιορισµός του. Περιορισµός ενός κινδύνου σηµαίνει να
προλαµβάνεται η έκθεση των εργαζοµένων σε αυτόν κατά τη διάρκεια των
λειτουργιών συντήρησης ή αν το σύστηµα περιορισµού του κινδύνου
εξασθενήσει. Στην περίπτωση αυτή, ίσως είναι απαραίτητοι επιπλέον
έλεγχοι περιορισµού, όπως εργασιακές πρακτικές ή µέσα ατοµικής
προστασίας. Παράδειγµα σχεδιασµού για τον περιορισµό του κινδύνου
είναι:
• Περιορισµός των κινητών τµηµάτων των µηχανηµάτων.
• Περιορισµός του θορύβου, της πίεσης, της θερµοκρασίας µε χρήση
ειδικών υλικών.
Όταν ο πιθανός κίνδυνος δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, να
αντικατασταθεί ή να περιορισθεί, τότε η επόµενη καλύτερη προσέγγιση
είναι ο φραγµός στην έκθεση. Ο συγκεκριµένος έλεγχος θα πρέπει να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλους τύπους ελέγχων, όπως
ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, σχεδιασµένες ειδικά για έναν
υφιστάµενο κίνδυνο ή συνθήκη.
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9.5.2. Ασφαλείς εργασιακές πρακτικές
Πολλές από τις διαδικασίες και πολιτικές που εφαρµόζονται στους
χώρους εργασίας εµπεριέχουν κανόνες ασφάλεια και υγιεινής. Αυτό
µπορεί να εκληφθεί ως έλεγχος κινδύνων.
Οι γενικοί εργασιακοί κανόνες ισχύουν για όλους. Παρ’ όλα αυτά για
ένα µεγάλο αριθµό καταστάσεων ίσως να χρειάζονται συγκεκριµένες
εργασιακές πρακτικές για την προστασία των εργαζοµένων.
Ακολουθώντας τις καθιερωµένες εργασιακές πρακτικές για την επίτευξη
των καθηκόντων µε ασφάλεια οι εργαζόµενοι µπορούν να µειώσουν
ακόµη περισσότερο την έκθεσή τους στους κινδύνους.
Ένα σηµαντικό τµήµα του προγράµµατος πρόληψης και ελέγχου των
κινδύνων είναι οι κανόνες του εργασιακού χώρου. Οι κανόνες αυτοί
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση της αποδεκτής και µη
συµπεριφοράς. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες κανόνων
εργασιακού χώρου:
•
•
•
•
•

∆ιαδικασίες που αφορούν χρήση εξοπλισµού και υλικών
Ασφαλείς ενέργειες ή συµπεριφορές
∆ιαδικασίες σήµανσης
∆ιαδικασίες που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας
Πρακτικές καθαριότητας και ευταξίας στον εργασιακό χώρο

Οι εργασιακές πρακτικές µπορούν να εφαρµοσθούν σε µεµονωµένες
εργασίες ή καθήκοντα και περιγράφουν σαφείς διαδικασίες. Οι σαφείς
διαδικασίες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της διαχείρισης της
ποιότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στη διαχείριση της ασφάλειας και
υγιεινής των εργαζοµένων. Οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές
απορρέουν γενικώς από την ανάλυση του εργασιακού κινδύνου, από
όπου µπορούν επίσης να προσδιορισθούν οι αναγκαίες αλλαγές στις
πρακτικές εργασίας ή η ανάγκη διεξαγωγής ενός προγράµµατος
εκπαίδευσης. Πρέπει να θυµόµαστε ότι οι ασφαλείς εργασιακές
πρακτικές χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό, και όχι ως υποκατάστατο, µε
άλλους πιο αποτελεσµατικούς και αξιόπιστους µηχανικούς ελέγχους.
9.5.3 Μέσα ατοµικής προστασίας(ΜΑΠ)
Μια άλλη µέθοδος ελέγχου είναι η χρήση των µέσων ατοµικής
προστασίας. Περιλαµβάνει εξοπλισµό όπως: παπούτσια και µπότες
ασφαλείας, γάντια, προστατευτικά κράνη, µάσκες προσώπου, γυαλιά,
ζώνες ασφαλείας, προστατευτικό ρουχισµό. Η χρήση τους θα πρέπει να
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υπόκειται στις εκάστοτε νοµικές απαιτήσεις, ενώ οι εργοδότες
υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν στους εργαζόµενους τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
9.5.4 ∆ιοικητικές παρεµβάσεις για τον έλεγχο των κινδύνων
Οι διοικητικές παρεµβάσεις περιλαµβάνουν παρατεταµένα διαλείµµατα
για την ανάπαυση των εργαζοµένων, πρόσθετους εργαζοµένους
αντικατάστασης, εναλλαγή των εργαζοµένων σε διαφορετικές εργασίες
για τη µείωση της έκθεσής τους σε κινδύνους, ή ακόµη και άδεια να
εργάζονται για κάποιες ώρες της ηµέρας χωρίς τη χρήση ΜΑΠ. Οι
διοικητικές παρεµβάσεις χρησιµοποιούνται συνήθως σε συνδυασµό µε
άλλους ελέγχους που επιτρέπουν την πιο άµεση πρόληψη ή τον έλεγχο
έκθεσης σε κινδύνους.
9.5.5 Προληπτικό πρόγραµµα συντήρησης
Ο σκοπός της προληπτικής συντήρησης είναι να προληφθεί η επισκευή
ή η αντικατάσταση του εξοπλισµού. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της στο να
διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι των κινδύνων συνεχίζουν να λειτουργούν
αποτελεσµατικά. Η προληπτική συντήρηση εµποδίζει την εµφάνιση νέων
κινδύνων οφειλόµενων σε δυσλειτουργία του εξοπλισµού.
Για να επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων της προληπτικής συντήρησης,
η εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί ένα ή περισσότερα άτοµα που να
έχουν γνώσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό, και τα οποία να είναι ικανά να
προγραµµατίσουν τη συντήρηση ώστε ο εξοπλισµός να λειτουργεί
ικανοποιητικά. Το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης πρέπει να
περιλαµβάνει ένα συνεργείο επιθεώρησης, που να προσδιορίζει τις
ανάγκες για τη συντήρηση ρουτίνας του εξοπλισµού. Οι πληροφορίες
που προκύπτουν από την επιθεώρηση πρέπει να καταγράφονται σε µια
λίστα η οποία θα αναθεωρείται τακτικά και θα πρέπει να υπάρχει ένα
χρονοδιάγραµµα για τη συντήρηση κάθε αντικείµενου της λίστας, το
οποίο θα ενηµερώνεται κάθε φορά βάσει της επιθεώρησης. Η συντήρηση
πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον όσο συχνά προτείνει ο κατασκευαστής.
Το χρονοδιάγραµµα συντήρησης θα πρέπει να συµβαδίζει µε τα
υπόλοιπα χρονοδιαγράµµατα που υφίστανται στην εταιρεία.
Είναι πολύ σηµαντικό να είναι προσιτό το πρόγραµµα προληπτικής
συντήρησης, γιατί έτσι γίνεται πιο εύκολος ο προγραµµατισµός της.
Μπορεί για παράδειγµα να είναι τοιχοκολληµένο ή µηχανογραφηµένο.
Για κάθε ολοκληρωµένη συντήρηση θα πρέπει να τηρείται αρχείο. Αυτό
βοηθά στη συνέχεια των απαιτούµενων συντηρήσεων και µπορεί επίσης
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να αποτελέσει τρόπο αναγνώρισης και επιβράβευσης των εργαζοµένων
που βοήθησαν στην πρόληψη δαπανηρών επισκευών και πιθανών
ατυχηµάτων.
9.6 Ενηµέρωση της πληροφόρησης για τους κινδύνους
Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενέργεια αναγνώρισης,
εκτίµηση, πρόληψης και ελέγχου των κινδύνων είναι η ροή της
πληροφορίας. Οι πιο συχνές πηγές για την ενηµέρωση της πληροφορίας
σχετικά µε τους κινδύνους είναι οι επιθεωρήσεις ρουτίνας, οι αναφορές
των εργαζοµένων για κινδύνους και οι διερευνήσεις των περιστατικών.
9.6.1 Πληροφορίες προς την εταιρεία
Οι καλές πηγές πληροφοριών ασφάλειας και υγείας που εισέρχονται
στον οργανισµό είναι τόσο σηµαντικές για την ανάπτυξη πολιτικής
ασφάλειας και υγείας όσο σηµαντικές είναι οι πληροφορίες της αγοράς
για την ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές για τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, του σχεδιασµού,
της µέτρησης της απόδοσης, του ελέγχου και της αναθεώρησης.
9.6.2 Πληροφορίες εντός της εταιρείας
Η αποτελεσµατική εσωτερική επικοινωνία είναι ουσιαστική όταν
χρειάζεται να κατανοηθεί και να εφαρµοσθεί ορθά µια πολιτική
ασφάλειας και υγείας. Επίσης είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν
συστήµατα µετάδοσης των βασικών πληροφοριών όπως:
• Έννοια και σκοπός πολιτικής
• Όραµα, αξίες και ιδέες που την προσδιορίζουν
• Η δέσµευση της ανώτατης βαθµίδας της διαχείρισης για την
εφαρµογή της
• Σχέδια, πρότυπα, διαδικασίες και συστήµατα σχετικά µε την
εφαρµογή και την εκτίµηση του εκτελούµενου έργου
• Έµπρακτη πληροφόρηση που βοηθά στη διασφάλιση της
συµµετοχής και της δέσµευσης των εργαζοµένων
• Σχόλια και ιδέες για βελτίωση από άτοµα και οµάδες
• Αναφορές στην εφαρµογή.
Ένα περιεκτικό σύστηµα πληροφοριών περιλαµβάνει ένα πλήθος
επίσηµων και ανεπίσηµων µέσων επικοινωνίας ενώ ταυτόχρονα
πιστοποιεί και αυξάνει τη ροή της πληροφόρησης σ’ όλη την εταιρεία.
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Εταιρείες επιτυχηµένες στην ασφάλεια και υγεία κάνουν πλήρη χρήση
τριών αλληλοσχετιζόµενων µεθόδων: εµφανούς συµπεριφοράς από
υπεύθυνους, τη γραπτή έκφραση και την πρόσωπο µε πρόσωπο
συζήτηση. Το περιεχόµενο και των τριών µεθόδων πρέπει να είναι
σύµφωνο και συντονισµένο ώστε να ενισχύει τα βασικά µηνύµατα.
9.6.3 Εξερχόµενες πληροφορίες από την εταιρεία
Οι πληροφορίες για ασφάλεια και υγεία µπορεί να χρειαστεί να
διαδοθούν κι εκτός του οργανισµού. Για παράδειγµα, είναι απαραίτητη η
παροχή δεδοµένων ατυχηµάτων και ασθενειών στις υπηρεσίες ενίσχυσης
ώστε να προωθείται η επικοινωνία µε τις αρχές που είναι υπεύθυνες για
τον προγραµµατισµό και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις η ειλικρίνεια είναι σηµαντική και οι παρεχόµενες
πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές και να παρουσιάζονται µε τρόπο
που να είναι κατανοητός κατά την ανάγνωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.1 Εισαγωγή
Στις έκτακτες καταστάσεις παρουσιάζονται κίνδυνοι που συνήθως δεν
υφίστανται στον εργασιακό χώρο. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να είναι
αποτέλεσµα ενός απρόβλεπτου συνδυασµού γεγονότων ή λόγω ενός ή
περισσότερων συστηµάτων ελέγχου κινδύνων. Όταν συµβαίνουν,
κοστίζουν πολύ σε χρήµα και ανθρώπινους πόρους. Οι εταιρείες πρέπει
να ενηµερώνονται για πιθανές έκτακτες καταστάσεις και να σχεδιάζουν
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες ελέγχου ή πρόληψης των
κινδύνων. Το σύστηµα αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις του
εργασιακού χώρου συµπληρώνει τους ελέγχους κινδύνων που
εφαρµόζονται στην εταιρεία.

10.2 Έρευνα των πιθανών έκτακτων καταστάσεων
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει µια έρευνα όλων των πιθανών
έκτακτων καταστάσεων που θα µπορούσαν να προκύψουν στον
εργασιακό χώρο και οι οποίες µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές
κατηγορίες:
• Φυσικές καταστροφές: καταγραφή όλων των φυσικών
καταστροφών που µπορούν να συµβούν στη συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να
συµπεριληφθούν και φυσικές καταστροφές που δεν είναι συνήθεις.
• Ανθρώπινα λάθη ή καταστροφές που δεν περιλαµβάνονται στους
καθηµερινούς ελέγχους εντός εργασιακού χώρου.
Θα πρέπει να ελέγχεται το περιβάλλον γύρω από τον εργασιακό χώρο:
• Μήπως το εργοτάξιο βρίσκεται κοντά σε αεροδρόµιο;
• Μήπως το εργοτάξιο βρίσκεται κοντά σε σιδηροδροµικό δίκτυο;
• Υπάρχουν στη γύρω περιοχή χηµικές ή άλλες επικίνδυνες
καταστάσεις;
• Έχουν παρατηρηθεί καθιζήσεις στην ευρύτερη περιοχή;
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10.3 Σχεδιασµός αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις
Αφού προσδιορισθούν οι πιθανές έκτακτες καταστάσεις που µπορεί να
προκύψουν στον εργασιακό χώρο, πρέπει στη συνέχεια να αναπτυχθεί
ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό τη µείωση της πιθανής επιρροής στην
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. Ο σχεδιασµός γίνεται για την
παροχή πρώτων βοηθειών ή την παροχή ιατρικής περίθαλψης που
απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Εάν η αντίδραση σε έκτακτες
καταστάσεις βασίζεται σε εξωτερικούς προµηθευτές, θα πρέπει ο
σχεδιασµός να γίνεις σε συνεννόηση µε αυτούς.

10.4 Πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
Η εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόµενοι κατανοούν
ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά που σε µια έκτακτη κατάσταση θα
τους βοηθήσει να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Η
συχνότητα και ο τύπος των ασκήσεων πρέπει να είναι
προγραµµατισµένα. Πιθανά θέµατα εκπαίδευσης είναι η χρήση των
µέσων ατοµικής προστασίας, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η
χρήση περιορισµένων χώρων, η πρόληψη κι ο έλεγχος πυρκαγιάς.

10.5 Ιατρικό πρόγραµµα
Μέσω του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας προσδιορίζονται οι
κίνδυνοι και εµπλέκονται οι εργαζόµενοι στις διαδικασίες πρόληψης
τραυµατισµών και ασθενειών. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασµός και η
πρόληψη πραγµατοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι
τραυµατισµοί και οι ασθένειες προκύπτουν. Έτσι, ο κάθε εργασιακός
χώρος πρέπει να είναι πάντα σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση
έκτακτων ιατρικών περιστατικών.
«Η επαγγελµατική ασθένεια είναι το αποτέλεσµα της συνεχούς και επί
µακρόν συνήθως χρονικό διάστηµα εργασίας, σε συνθήκες οι οποίες
εµπεριέχουν κίνδυνο για την υγεία του εργαζοµένου (Γ. Πανόπουλος,
1993).»
Σύµφωνα µε άλλο ορισµό, επαγγελµατική ασθένεια είναι το
αποτέλεσµα της συνεχούς και επί µακρόν χρονικό διάστηµα εργασίας σε
συνθήκες οι οποίες αποτελούν πιστοποιηµένο κίνδυνο για την υγεία του
εργαζόµενου. Το «πιστοποιηµένο» δίνει έναν διαφορετικό τρόπο
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αντιµετώπισης της κατάστασης, αν και ο κίνδυνος υπάρχει ανεξάρτητα
πιστοποίησης του.
Τα ιατρικά παρέχουν ιατρική φροντίδα µέσα στο εργοτάξιο αλλά και σε
κοντινά σηµεία. Η ύπαρξη ιατρικού προγράµµατος δε σηµαίνει
απαραίτητα την πρόσληψη ιατρού από την εταιρεία. Το ιατρικό
πρόγραµµα είναι µε άλλα λόγια το σύστηµα που εγκαθιστούν οι
εργοδότες για να διασφαλίσουν εξειδικευµένες υπηρεσίες
επαγγελµατικής υγιεινής µέσα στο συνολικό πρόγραµµα ασφάλειας και
υγείας. Ένα ιατρικό πρόγραµµα περιλαµβάνει δραστηριότητες που
καλύπτουν τους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στον
εργασιακό χώρο και βοηθά στο σχεδιασµό πρόληψης και ελέγχου.

10.6 Κόστος επαγγελµατικών ασθενειών
Ο υπολογισµός του κόστους επαγγελµατικής ασθένειας παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Βασική δυσκολία είναι ο χαρακτηρισµός
µιας ασθένειας ως επαγγελµατική και ο βαθµός συµµετοχής εργασιακών
παραγόντων-αιτιών στη δηµιουργία ή εκδήλωση της. Το αντικειµενικό
κόστος συνίσταται σε απώλεια παραγωγής, ιατροφαρµακευτικά έξοδα
και νοσήλια, κόστος πρόωρης συνταξιοδότησης, αποζηµιώσεις λόγω
πρόωρων θανάτων και µειωµένη παραγωγική ικανότητα.
Το υποκειµενικό κόστος αφορά κυρίως στο θύµα και σε αυτό πρέπει να
συνυπολογιστεί η απώλεια παραγωγής λόγω της ψυχολογίας, η οποία
δηµιουργείται στους εργαζόµενους όταν αυτοί γνωρίζουν ότι θα είναι
ισοβίως ασθενείς, ακόµη και σε ασθένεια η οποία τους επιτρέπει να
εργάζονται.
Το κρυφό κόστος εκφράζεται σε απώλεια παραγωγής και κοινωνικής
δράσης. Προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ της παραγωγικότητας πριν και
µετά την εµφάνιση συµπτωµάτων των οποίων η αιτία είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί και ως εκ τούτου και η θεραπεία.
10.7 Ποιος θα πρέπει να διευθύνει το ιατρικό πρόγραµµα;
Το ιατρικό πρόγραµµα έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν διευθύνεται
από επαγγελµατίες, ειδικούς στο χώρο της επαγγελµατικής υγιεινής. Η
κατανόηση της σχέσης µεταξύ του εργασιακού χώρου και
συγκεκριµένων ιατρικών συµπτωµάτων, είναι πολύ σηµαντική. Το
µέγεθος και η πολυπλοκότητα του ιατρικού προγράµµατος εξαρτάται από
το µέγεθος του εργοταξίου, την απόσταση του από τον προµηθευτή
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επαγγελµατικής υγιεινής, καθώς και τη φύση των κινδύνων που
παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο εργοτάξιο.
10.8 Παρεχόµενες υπηρεσίες από το ιατρικό πρόγραµµα.
Για την ανάπτυξη του κατάλληλου ιατρικού προγράµµατος κάθε
εταιρείας είναι απαραίτητη η εξέταση των χαρακτηριστικών της, τα
οποία περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•

Τις διαδικασίες στις οποίες εµπλέκονται οι εργαζόµενοι
Τον τύπο υλικών που χειρίζονται
Τον τύπο των εγκαταστάσεων
Τον αριθµό εργαζοµένων ανά εργοτάξιο
Τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού
Τη θέση όπου διεξάγεται κάθε εργασία και η απόστασή της από τις
εγκαταστάσεις παροχής επαγγελµατικής υγιεινής.

Η επιλογή του κατάλληλου ιατρικού προγράµµατος µπορεί να
επιτευχθεί επιτυχέστερα απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Σε ποιον τοµέα οι κίνδυνοι αυξάνουν την πιθανότητα ασθένειας ή
τραυµατισµού των εργαζοµένων, στις ακόλουθες διαδικασίες:
διαχείριση υλικών, χρήση εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων.
• Είναι αρκετοί οι εργαζόµενοι ώστε να καθίσταται πρακτική η
παροχή επαγγελµατικής υγιεινής εντός του εργασιακού χώρου, ή
µήπως είναι προτιµότερη η παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό
προµηθευτή;
• Συµφέρει η ανάπτυξη εγκαταστάσεων παροχής επαγγελµατικής
υγιεινής από πλευράς χρόνου και χρήµατος;
• Μήπως οι εργαζόµενοι έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που τους καθιστούν περισσότερο ευάλωτους σε ασθένειες και
τραυµατισµούς και µήπως δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους
κινδύνους του εργοταξίου;
• Υπάρχουν εργαζόµενοι που δεν είναι σωµατικά ικανοί για τη
χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας; Υπάρχουν κάποιοι που
είναι πιο ευάλωτοι στους κινδύνους λόγω δυσκολίας στην
επικοινωνία(µετανάστες);
• Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο εργοτάξιο που να
καθιστά αναγκαία την ταχύτατη παροχή επαγγελµατικής υγιεινής
από εγκαταστάσεις κοντά στο εργοτάξιο;
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10.9 Βασικοί σκοποί του ιατρικού προγράµµατος
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δραστηριοτήτων ενός ιατρικού
προγράµµατος.

10.9.1 Πρόληψη των κινδύνων που προκαλούν ασθένειες και
τραυµατισµούς.
Η πολιτική της εταιρείας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων
πρέπει να καθιστά σαφές ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται τόσο για την υγεία
τους όσο και για την ασφάλειά τους. Το ιατρικό πρόγραµµα πρέπει να
περιλαµβάνεται στις ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης της εταιρείας.

10.9.2 ∆ιάγνωση και θεραπεία ασθενειών και τραυµατισµών που
σχετίζονται µε την εργασία

Ο τρόπος αντιµετώπισης των υφιστάµενων και πιθανών κινδύνων στον
εργασιακό χώρο αποφασίζεται µε τη βοήθεια των Ειδικών στην
Επαγγελµατική Υγιεινή. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να
γίνονται εξετάσεις στους εργαζοµένους για την ανίχνευση πιθανής
έκθεσής τους σε παθογόνους παράγοντες. Πρέπει να τηρούνται αρχεία
επισκέψεων των εργαζοµένων σε σταθµούς πρώτων βοηθειών, στο
ιατρείο της εταιρείας, σε κλινικές ή νοσοκοµεία. Η ανασκόπηση των
αναφερθέντων συµπτωµάτων και διαγνώσεων από έναν ειδικό στην
επαγγελµατική υγιεινή δείχνει αν παρουσιάζονται µοτίβα που
δηµιουργούν πρόβληµα επαγγελµατικής υγιεινής. Η παροχή πρώτων
βοηθειών και κάρδιο-πνευµονικής ανάνηψης, παρέχεται από κατάλληλα
εκπαιδευµένους εργαζόµενους που υπάρχουν σε κάθε βάρδια. Αυτοί
πρέπει να αναθεωρούν τα πιστοποιητικά τους και να λαµβάνουν επαρκή
και κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά µε τους κινδύνους του
συγκεκριµένου εργοταξίου. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ειδικοί
στην επαγγελµατικοί υγιεινή έχουν έγκυρα πιστοποιητικά, ότι έχουν
συνεχόµενη και πρόσφατη εκπαίδευση και ότι κατανοούν τους κινδύνους
κάθε εργοταξίου.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις διασφαλίζουν την ικανότητα των ειδικών
να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα συµπτώµατα πιθανών προβληµάτων και να
προβαίνουν ταχύτατα στην κατάλληλη αντιµετώπισή τους. Η τήρηση
αρχείων σε όλο το σύστηµα παροχής επαγγελµατικής υγιεινής είναι
βασική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παραπάνω από ένας προµηθευτές
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ιατρικών υπηρεσιών. Το απόρρητο των ιατρικών αρχείων που αφορούν
κάθε εργαζόµενο πρέπει να διασφαλίζεται αυστηρά.
10.9.3 Περιορισµός της δριµύτητας των ασθενειών και
τραυµατισµών που σχετίζονται µε την εργασία
Οι ακόλουθες ενέργειες βοηθούν αποτελεσµατικά στην προσπάθεια
περιορισµού της δριµύτητας των ασθενειών και τραυµατισµών:
• Συντονισµός των ενεργειών αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις,
τόσο των εργαζοµένων εντός του εργοταξίου όσο και των
εξωτερικών παραγόντων.
• Επικοινωνία µε κάθε εργαζόµενο που βρίσκεται εκτός εργασίας
λόγω επαγγελµατικής ασθένειας ή τραυµατισµού. Επικοινωνία της
εταιρείας µε τον γιατρό που παρακολουθεί τον εργαζόµενο, µέσω
του ειδικού επαγγελµατικής υγιεινής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
παροχή κατάλληλης θεραπείας καθώς και η προσδοκώµενη πορεία
της υγείας του ασθενούς.
• Παροχή συµβουλών στον εργαζόµενο που παραµένει εκτός
εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σχετικά µε τα δικαιώµατα
και την αποζηµίωση του, και την παροχή συνεχιζόµενης
φροντίδας.
• Συνεννόηση µε τον ιατρό ή το νοσοκόµο για την ανάπτυξη µιας
τροποποιηµένης θέσης εργασίας, στην οποία ο εργαζόµενος να
µπορεί να αποδώσει και να αισθάνεται παραγωγικός.
• Παροχή ιατρικής φροντίδας σύµφωνα µε τους κρατικούς
κανονισµούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

11.1 Εισαγωγή
Αφού καθορισθεί η πολιτική της εταιρίας, οι στόχοι, οι αντικειµενικοί
της σκοποί και οι κρίσιµοι δείκτες επιτυχίας και γνωστοποιηθούν σε όλα
τα µέλη της, το επόµενο βήµα είναι η εκπαίδευση των διευθυντών,
επιβλεπόντων και εργαζοµένων. Οι ανάγκες εκπαίδευσης διαφέρουν σε
κάθε εταιρία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι νέοι
εργαζόµενοι στον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους και στην
αναγνώριση και αποφυγή πιθανών κινδύνων στον εργασιακό χώρο.
Επιπλέον, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι εργαζόµενοι των εργολάβων
µε τους οποίους συνεργάζεται η κάθε εταιρία.
Η εγκατάσταση νέου εξοπλισµού και οι αλλαγές στις διαδικασίες που
ακολουθούνται αυξάνουν τους υφιστάµενους κινδύνους ή προκαλούν
νέους, δηµιουργώντας την ανάγκη εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει
να είναι επαναλαµβανόµενη και να αναθεωρείται τακτικά και όταν
κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο εργαζόµενοι να βρίσκονται σε ετοιµότητα για
την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων και έκτακτων καταστάσεων. Η
εκπαίδευση θα πρέπει να απαιτείται και από τους κρατικούς κανονισµούς
και γίνεται αποτελεσµατικότερη, όταν εντάσσεται στην συνολική
εκπαίδευση σχετικά µε τις απαιτήσεις αποδοτικότητας και τις εργασιακές
πρακτικές. Μπορεί να έχει την µορφή απλών προειδοποιήσεων σε νέους
εργαζόµενους έως και τυπικών οδηγιών.
11.2 Παράγοντες σχεδιασµού εκπαίδευσης
Η επιτυχία της εκπαίδευσης εξαρτάται από το επίπεδο δέσµευσης των
διευθυντών, των επιβλεπόντων και των εργαζοµένων στο συνολικό
πρόγραµµα ασφάλειας και υγιεινής της εταιρίας. Πριν από το σχεδιασµό
και την εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος θα πρέπει να
απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις :
Η πολιτική ασφάλειας και υγείας είναι ξεκάθαρη ως προς τη
δέσµευση της εταιρίας στη διεξαγωγή εκπαίδευσης;
• Εµπλέκονται οι εργαζόµενοι στην ανάπτυξη της πολιτικής αυτής;
Έχει γνωστοποιηθεί ξεκάθαρα η πολιτική σε αυτούς;
• Ο χρόνος εκπαίδευσης λαµβάνεται σαν χρόνος εργασίας;
•
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Με ποιο τρόπο µπορεί να εµπλακεί η διοίκηση και οι εργαζόµενοι
στην ανάπτυξη του εργασιακού προγράµµατος;
• Ποια είναι η γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα οι εργαζόµενοι;
• Ποιοι διαθέσιµοι πόροι µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού προγράµµατος;
•

Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα θέµατα ασφάλειας και
υγείας που µπορούν να προωθήσουν καλύτερα µέσω της εκπαίδευσης. Το
πρόγραµµα ανάλυσης, πρόληψης και ελέγχου των κινδύνων του
εργοταξίου αποτελεί µια καλή πηγή πληροφόρησης και ιδεών σχετικά µε
τις ανάγκες εκπαίδευσης. Επίσης, οι αναφορές ατυχηµάτων και των
παραλίγο ατυχηµάτων αποτελούν ένα καλό δείκτη των εκπαιδευτικών
αναγκών. Η εισαγωγή νέων εργασιακών πρακτικών, διαδικασιών,
εξοπλισµού και υλικών, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων
κινδύνων στο εργοτάξιο. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αναφέρεται και στις
αλλαγές αυτές.
11.3 Παροχή εκπαίδευσης
11.3.1 Εκπαίδευση εργαζοµένων
Η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξάγεται για νέους, προσωρινούς
εργαζόµενους και υπαλλήλους των εργολάβων και να εστιάζει σε
εργαζόµενους σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ο εργαζόµενος θα
πρέπει να κατανοήσει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν οι οδηγίες που
συνοδεύουν κάθε εργασία. Η παροχή πληροφοριών θα πρέπει να
οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο που να γίνονται κατανοητές. Θα πρέπει να
διευκολύνεται η άµεση εφαρµογή των αποκτηθέντων γνώσεων και
ικανοτήτων και οι εργαζόµενοι να ενηµερώνονται για τα θετικά
αποτελέσµατα των σωστών εργασιακών πρακτικών. Κατά την
εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των
εργαζοµένων και να χρησιµοποιούνται δηµιουργικές µέθοδοι και υλικά
διδασκαλίας.

11.3.2 Εκπαίδευση διευθυντών

Ένα καλό πρόγραµµα ασφάλειας και υγείας προϋποθέτει την υποστήριξη
και κατανόηση από τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας. Η εκπαίδευση των
διευθυντών σε θέµατα που αφορούν τις ευθύνες τους είναι απαραίτητη
για τη διασφάλιση της κατανόησης και υποστήριξης του προγράµµατος
ασφάλειας και υγείας από αυτούς. Τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να
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κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας
και να γνωστοποιήσουν τους στόχους και τους αντικειµενικούς του
σκοπούς στους εργαζόµενους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα
πρέπει να γίνει σαφές ότι οι διευθυντές οφείλουν να υποστηρίζουν
φανερά και σθεναρά το πρόγραµµα και να αποτελούν παράδειγµα προς
µίµηση για τους εργαζοµένους, ακολουθώντας συνειδητά όλους τους
κανόνες ασφάλειας και υγείας.

11.3.3 Εκπαίδευση επιβλεπόντων

Η παροχή εκπαίδευσης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας είναι απαραίτητη
για όλους τους εργαζοµένους, καθώς πολύ συχνά οι εργαζόµενοι
προάγονται σε θέσεις όπου επιβλέπουν εργασίες, χωρίς να έχουν
επαρκείς γνώσεις για την εκπαίδευση των υφισταµένων τους σχετικά µε
τον ασφαλή και κατάλληλο τρόπο διεξαγωγής µίας εργασίας. Οι
επιβλέποντες πολύ συχνά εκπαιδεύουν τους εργαζοµένους κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να
διδαχθούν και οι ίδιοι τον τρόπο διεξαγωγής και προώθησης της
εκπαίδευσης.
Πρέπει να µάθουν τρόπους επιβολής της πειθαρχίας στους εργαζοµένους,
παραµένοντας δίκαιοι και αποτελεσµατικοί. Τέτοιου είδους εκπαίδευσης
παρέχεται από τους άµεσα προϊσταµένους των επιβλεπόντων, από το
τµήµα ασφάλειας της εταιρίας, ή από εξωτερικούς εκπαιδευτές.

11.4 Γραπτές διαδικασίες και προειδοποιήσεις ως µέσο εκπαίδευσης

Οι γραπτές διαδικασίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση της συνέπειας
και την επιβεβαίωση ότι όλοι έχουν το ίδιο επίπεδο πληροφόρησης.
Αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας
και σηµαντικό εργαλείο εκπαίδευσης. Εφόσον είναι τεχνικά ακριβείς οι
διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι καλογραµµένες, εύχρηστες και
επίκαιρες.
Οι προειδοποιήσεις εξυπηρετούν τους εξής σκοπούς:
• Προειδοποιούν κάποιον ότι ένα υλικό ή µία κατάσταση εγκυµονεί
κινδύνους
• Προδιαγράφουν την ενδεχόµενη σοβαρότητα του κινδύνου και
τις συνέπειες µιας λανθασµένης πράξης
• Προσδιορίζουν τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν
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Οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις σχετικά µε πιθανούς κινδύνους
δίνονται συνήθως στην αρχή µίας γραπτής διαδικασίας και µε µορφή που
να τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή. Οι προειδοποιήσεις ή
απαγορεύσεις πρέπει να δίνουν στο χρήστη πληροφορίες σχετικά µε το τι
µπορεί να γίνει, για ποιο λόγο και τις συνέπειες της αγνόησης των
προειδοποιήσεων αυτών.

Μια γραπτή προειδοποίηση πρέπει να εµφανίζεται αµέσως πριν το
σχετικό βήµα της εργασίας που τελείται ώστε να είναι πρόσφατη στη
µνήµη. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα γραµµένη, διασαφηνισµένη, περιεκτική
και να παρέχει µόνο την απαραίτητη πληροφορία για το χρήστη. Για να
γίνεται ποιο κατανοητό το µήνυµα που επιδιώκεται να περάσει
χρησιµοποιούνται συχνά σηµάνσεις σε µέγεθος που να γίνεται άµεσα
αντιληπτό στον εργασιακό χώρο.
Παρόλα αυτά όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα ενώ, οι περισσότεροι
άνθρωποι παρατηρούν τις γραπτές προειδοποιήσεις (ποσοστό γύρω στο
80%), µόνο το 60% δίνει σηµασία στο περιεχόµενο αυτών και ακόµα
λιγότεροι, σε ποσοστό 30% θα τις εφαρµόσουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να βασιζόµαστε µόνο σε γραπτές προειδοποιήσεις για να
πετύχουµε την επιθυµητή ανταπόκριση σε θέµατα ασφάλειας πάνω στην
εργασία, αλλά να γίνεται µία συστηµατικότερη προσέγγιση του
προβλήµατος µέσω της ορθής διαχείρισης της ασφάλειας που θα αφορά
όλα τα µέλη που εµπλέκονται σε ένα οργανισµό.

11.5 Βασικά σηµεία της εκπαίδευσης

Η µορφή και έκταση της εκπαίδευσης εξαρτάται κάθε φορά από την
πολυπλοκότητα των κινδύνων και των εργασιακών πρακτικών. Οι νέοι
εργαζόµενοι, πριν ξεκινήσουν να εργάζονται, πρέπει να έχουν
κατανοήσει πλήρως τη φύση των κινδύνων και να είναι σε θέση να
προστατέψουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Συχνά, οι εργοδότες
ακολουθούν ένα τρόπο εκπαίδευσης που συνδυάζει τη διδασκαλία στην
αίθουσα και την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Υπάρχουν
και περιπτώσεις όπου η εκπαίδευση των εργαζοµένων πραγµατοποιείται
από συναδέλφους τους, ειδικά εκπαιδευµένους για το σκοπό αυτό.
Ανεξάρτητα από το αν η εκπαίδευση είναι σύντοµη ή µακροσκελής, οι
επιβλέποντες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέοι εργαζόµενοι έχουν
λάβει οδηγίες για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτού
ξεκινήσουν οι εργασίες τους.
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Οι επιβλέποντες και οι εργαζόµενοι πρέπει να διδάσκονται τη σωστή
επιλογή, χρήση και συντήρηση των ΜΑΠ. Επειδή, όµως, κάποιες φορές
η χρήση τους γίνεται δυσάρεστη, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους
εργαζοµένους για τη χρήση των ΜΑΠ σε οποιαδήποτε περίπτωση η
προστασία είναι απαραίτητη. Καταρχήν, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να
εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΜΑΠ. Η αποτελεσµατικότητα τους
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σωστή εφαρµογή και συντήρηση
τους. Στο πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να συµµετέχουν και οι
εργαζόµενοι για τους οποίους απαιτείται η χρήση ΜΑΠ σε έκτακτες
µόνο καταστάσεις.

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στην αντιµετώπιση
έκτακτων καταστάσεων, και να είναι ενηµερωµένοι για:

Τα τηλεφωνικά νούµερα σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, τις
εξόδους διαφυγής και πως αυτές σηµατοδοτούνται, τις πορείες
εκκένωσης και τα σινιάλα που δείχνουν την ανάγκη εκκένωσης.
•
Τις ασκήσεις εκκένωσης που πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον
µία φορά ετησίως, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να εξοικειωθούν µε τις
διαδικασίες εκκένωσης. Η εταιρία πρέπει, επίσης, να λαµβάνει υπόψη
τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους των εργολάβων στα σχέδια
έκτακτης ανάγκης.
•
Την περιοδική εκπαίδευση ασφάλειας και υγείας. Είναι πολύ
σηµαντικό οι εργαζόµενοι να εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα για την ανανέωση των γνώσεών τους και την διδαχή νέων
µεθόδων ελέγχου των κινδύνων.
•
Τις συσκέψεις ασφάλειας. Πολλές είναι οι εταιρίες που διεξάγουν
µηνιαίες ή ακόµα και εβδοµαδιαίες συσκέψεις ασφάλειας. Πρόκειται
για µία διαδικασία που λειτουργεί αποτελεσµατικά, ιδιαίτερα σε
καταστάσεις που αλλάζουν ταχύτατα. Οι συσκέψεις ασφάλεια
υπενθυµίζουν στους εργαζόµενους τους στόχους για τη βελτίωση της
ασφάλειας του εργοταξίου, τις αλλαγές του περιβάλλοντος εργασίας
που µπορεί να τους επηρεάσουν, και τις διαδικασίες που χρειάζεται
να ακολουθούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους
άλλους.

•
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11.6 Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προετοιµασία των εργαζοµένων για εκπαίδευση µε διακοπή των
εργασιών
Επιλογή και προετοιµασία των εργαζοµένων που λειτουργούν και
ως εκπαιδευτές των συναδέλφων τους
Επεξήγηση των θεµάτων εκπαίδευσης. Προσδιορισµός των
γνώσεων που ήδη έχουν αποκτήσει οι εργαζόµενοι
Ώθηση των εργαζοµένων να ενδιαφερθούν για την εκπαίδευση,
βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα οφέλη της
Σταδιακή εκπαίδευση µε ρυθµό ανάλογο της ταχύτητας εκµάθησης
των εργαζοµένων
Παρουσίαση του υλικού εκπαίδευσης µε σαφήνεια και υποµονή
Παρουσίαση συγκεκριµένου όγκου πληροφοριών ανά συνεδρία,
στο βαθµό που να µπορεί να αφοµοιωθεί από τους εργαζόµενους
Εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών από τους εργαζόµενους
χρησιµοποιώντας τις οδηγίες και επεξηγήσεις που διδάχθηκαν
Ενθάρρυνση των εργαζοµένων στη δηµιουργία οµάδων για
πρακτική εξάσκηση. Συχνός έλεγχος από τους επιβλέποντες τις
πρώτες ηµέρες εξάσκησης τις πρώτες ηµέρες και µείωση της
παρατήρησης των εργασιών καθώς µε τη πάροδο του χρόνου οι
εργαζόµενοι γίνονται περισσότερο ικανοί.

11.7 Αξιολόγηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης

Κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης θα πρέπει να αξιολογείται. Με την
αξιολόγηση του προγράµµατος µπορεί να προσδιορισθεί αν και σε ποιο
βαθµό επιτεύχθηκε ο στόχος για βελτίωση της απόδοσης των
εργαζοµένων στην ασφάλεια
Η αξιολόγηση βοηθά στην επισήµανση των δυνατόν σηµείων του
προγράµµατος καθώς και των σηµείων που χρήζουν βελτίωσης. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιµο η αξιολόγηση να διεξάγεται σε κάθε εκπαιδευτική
συνεδρία, µέχρι το τέλος της εκπαίδευσης. Παρατίθενται µέθοδοι
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων:
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Προσδιορισµός των σηµείων που χρειάζονται βελτίωση, προτού
αρχίσει η εκπαίδευση, παρατηρώντας τους εργαζοµένους και
ζητώντας τη γνώµη τους. Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, γίνεται
έλεγχος δυνατότητας βελτίωσης µε την παρατήρηση και πάλι των
εργαζοµένων
•
∆ιεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων µε τους εργαζοµένους, για
να διασφαλιστεί ότι κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την
εργασία τους, τα προστατευτικά µέτρα, και τις πρόσφατα
αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες
•
Έλεγχος της παρουσίας των εργαζοµένων στις συνεδρίες
•

Στο τέλος µίας σειράς εκπαιδευτικών συνεδριών, οι συµµετέχοντες
βαθµολογούν το µάθηµα και τον εκπαιδευτή. Ακολουθεί σύγκριση του
βαθµού τραυµατισµών και ατυχηµάτων πριν και µετά την εκπαίδευση. Η
αξιολόγηση επιτρέπει τον προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ελέγχοντας εάν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι της εκπαίδευσης, δικαιολογείται η επανάληψη του εκπαιδευτικού
προγράµµατος βάσει των αποτελεσµάτων και εάν υπάρχει δυνατότητα
βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος

11.8 Τήρηση αρχείων

Το σύστηµα τήρησης αρχείων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
προσφέρει συγκεκριµένα οφέλη στην εταιρία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
µια απλή φόρµα για την καταγραφή των εκπαιδευοµένων, του θέµατος
και της ηµεροµηνίας εκπαίδευσης. Στην ίδια φόρµα γίνεται µία σύντοµη
αξιολόγηση του κάθε εργαζοµένου για τη συµµετοχή και επιτυχία του. Η
τήρηση αρχείων βοηθά στη διασφάλιση παροχής της κατάλληλης
εκπαίδευσης σε όποιον τη χρειάζεται, τη διεξαγωγή επαναληπτικών
µαθηµάτων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθώς και στο να αποδειχθεί
ότι όντως έχει πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
12.1 Εισαγωγή

Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τις βελτιώσεις που συµβαίνουν, όταν η
διοίκηση ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της για
την πρόληψη των ατυχηµάτων. Οι σωστές µετρήσεις αποφέρουν,
πράγµατι, βελτίωση.

12.2 Τεχνικές µέτρησης συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας

Οι µετρήσεις ασφάλειας, όταν γίνονται σωστά, καθοδηγούν την
εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων για την πρόληψη των
ατυχηµάτων. Κάθε επιτυχηµένο πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων
χρησιµοποιεί τρεις τύπους µετρήσεων ασφάλειας:
•
•
•

Αποτελεσµάτων
Αιτιών
Προσπαθειών.

12.2.1 Μετρήσεις αποτελεσµάτων

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι µέτρησης αποτελεσµάτων της προσπάθειας
πρόληψης των ατυχηµάτων. Οι συνέπειες ενός ατυχήµατος
περιλαµβάνουν:
•
Τραυµατισµούς
•
Ασθένειες
•
Οικονοµικές απώλειες
•
Αυξηµένα ασφαλιστικά κόστη
•
Μειωµένη παραγωγικότητα
•
Παρατεταµένη απουσία από την εργασία
•
Μείωση παραγωγής
•
Υψηλά εργατικά κόστη
•
Καθυστέρηση στη λειτουργία των µηχανηµάτων
•
Κοινωνικό αντίκτυπο.
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Συνήθως χρησιµοποιούνται δύο τύποι µέτρησης αποτελεσµάτων. Ο
συνηθέστερος είναι η ανίχνευση των ρυθµών συχνότητας και
δριµύτητας των ατυχηµάτων. Ο δεύτερος αφορά την εκτίµηση της
νοοτροπίας, όπως είναι για παράδειγµα η αντίληψη των εργαζοµένων για
τη δέσµευση της εταιρίας ως προς την πρόληψη των ατυχηµάτων.
Σηµαντικός παράγοντας επηρεασµού των αντιλήψεων είναι το τι κάνει η
εταιρία για να εµποδίσει τα ατυχήµατα.

α. Μετρήσεις αποτελεσµάτων-ατυχηµάτων

Για τη µέτρηση των ατυχηµάτων χρησιµοποιούνται συνήθως οι ρυθµοί
συχνότητας και δριµύτητας.
Οι ρυθµοί συχνότητας δείχνουν πόσα ατυχήµατα συνέβησαν ανά ένα
συγκεκριµένο αριθµό εργαζοµένων ή ωρών, γι’ αυτό και
χρησιµοποιούνται αντί του πραγµατικού αριθµού των ατυχηµάτων. Αυτό
επιτρέπει σε µία εταιρία να συγκρίνει την σηµερινή απόδοση της µε την
απόδοση της στο παρελθόν, µε κάποιο βαθµό βεβαιότητας. Για τον
υπολογισµό του ρυθµού συχνότητας των τραυµατισµών, των παραλίγο
ατυχηµάτων και των ατυχηµάτων φθοράς ιδιοκτησίας, πρέπει να
γνωρίζουµε:

•
•

Τον αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν
Τον αριθµό των εργατοωρών

Ρυθµός συχνότητας = (αριθµός ατυχηµάτων) * 100.000 / ολικός αριθµός
εργατοωρών.

Ο ρυθµός συχνότητας µας δείχνει πόσα ατυχήµατα συνέβησαν ανά
100.000 εργατοώρες, αλλά δεν µας δίνει στοιχεία για τη σοβαρότητα των
ατυχηµάτων (στην Ευρώπη χρησιµοποιείται οι 100.000 ως κοινή βάση
για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων). Γι’ αυτό δηµιουργήθηκε ο ρυθµός
δριµύτητας των ατυχηµάτων

Ρυθµός δριµύτητας ατυχηµάτων =
χάθηκαν) * 100.000 / εργατοώρες

(ολικός αριθµός ηµερών που
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Όταν οι ρυθµοί συχνότητας και δριµύτητας των ατυχηµάτων
χρησιµοποιούνται σωστά, µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της
δέσµευσης της εταιρίας ως προς την πρόληψη τους. Κάποια από τα
εµφανέστερα πλεονεκτήµατα τους είναι:

•

•
•
•
•
•
•
•

∆είχνουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του εργοταξίου για
την πρόληψη των ατυχηµάτων και σωστή χρήση τους ευνοεί την
πρόληψη των ατυχηµάτων
Κινητοποιούν τη διοίκηση
Είναι εύκολο να υπολογισθούν
Είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί
Έχουν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχει
καθιερωθεί η αξιοπιστία τους
Είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση που πραγµατοποιεί η εταιρία
και την ανάλυση των τάσεων που επικρατούν
∆ηµιουργούν µία πρακτική βάση για προγράµµατα αναγνώρισης
των προσπαθειών των εργαζοµένων
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία µίας θετικής
εικόνας για την εταιρία ή για τα άτοµα µέσα σε αυτή.

β. Μετρήσεις αποτελεσµάτων-νοοτροπίας

Η νοοτροπία σε θέµατα ασφάλειας, ως ένα συγκεκριµένο βαθµό,
απορρέει από τις προσπάθειες του εργοταξίου για την πρόληψη των
ατυχηµάτων. Η εκτίµηση της νοοτροπίας των εργαζοµένων σχετικά µε τα
προγράµµατα ασφάλειας του εργοταξίου είναι µέτρηση αποτελεσµάτων.
Είναι πολύ σηµαντικό να δοθούν στους εργαζοµένους ευκαιρίες να
εκφράσουν τα αισθήµατα τους σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος ασφάλειας. Για την εκτίµηση της νοοτροπίας συνήθως
χρησιµοποιούνται έρευνες αντίληψης. Οι έρευνες αυτές µας δίνουν
πληροφορίες για την άποψη των εργαζοµένων για το πρόγραµµα
Ασφάλειας και Υγιεινής, και επίσης παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες
για την αντιµετώπιση ουσιωδών προβληµάτων των προγραµµάτων. Είναι
ένας δείκτης του ποσοστού στο οποίο τα προγράµµατα του εργοταξίου
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζοµένων.
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Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών αντίληψης οι ερωτήσεις πρέπει να είναι
σχετικές µε τους ανθρώπους στους οποίους γίνονται. Για παράδειγµα, δεν
πρέπει να ερωτηθεί ένας εργαζόµενος αν αισθάνεται ότι ο διευθυντής του
εργοταξίου υποστηρίζει αποτελεσµατικά την ασφάλεια στις συνήθεις του
δραστηριότητες. Ο µέσος εργαζόµενος δεν θα µπορούσε να δώσει µία
αξιόπιστη απάντηση. Θα µπορούσε, όµως, να αναφέρει την άποψη του
σχετικά µε το αν ο επιβλέπων υποστηρίζει το πρόγραµµα ασφάλειας,
δίδοντας οµιλίες, πραγµατοποιώντας επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής.
Παρ΄ ότι η διοίκηση, αλλά και αυτοί που δεν ανήκουν στη διοίκηση
µπορεί να έχουν κοινές αντιλήψεις για πολλά θέµατα , υπάρχουν και
θέµατα στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η µία ή η άλλη οµάδα. Οι
ερωτήσεις στις έρευνες αντίληψης πρέπει να προσεγγίζουν το ίδιο θέµα
µε διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν συγκρίσεις.
Η τεχνική αυτή βοηθά στο προσδιορίσουµε αν η πληροφορία που
αποκτήθηκε είναι έγκυρη ή άκυρη.

Όταν γίνεται καταγραφή αντιλήψεων, συνήθως χρησιµοποιείται µία
κλίµακα 5 έως 7 πόντων που κυµαίνεται από ισχυρή διαφωνία µε τη
δήλωση (κατώτερος βαθµός) ως ισχυρή συµφωνία (ανώτερος βαθµός).
Αυτός ο τύπος κλίµακας καλείται κλίµακα Likert. Κατά την καταγραφή
των αντιλήψεων των εργαζοµένων θα πρέπει να γίνεται χρήση τεχνικών
τυχαίας δειγµατοληψίας και να παίρνονται δείγµατα κατάλληλου
αριθµού εργαζοµένων. Για παράδειγµα, όταν ο αριθµός τους είναι
µικρός, το δείγµα µπορεί να αποτελείται από όλους τους εργαζόµενους,
ενώ στην περίπτωση µεγαλύτερου πλήθους, το δείγµα µπορεί να είναι
ένα µικρό µόνο ποσοστό. Επίσης , πρέπει να αντιπροσωπεύονται όλες οι
βάρδιες και όλες οι ειδικότητες.

Μια άλλη τεχνική περιλαµβάνει την καταγραφή µιας δήλωσης και
ερώτηση προς τους εργαζόµενους εάν και σε τι βαθµό συµφωνούν µε
αυτή. Για παράδειγµα: ΄΄Η διοίκηση δείχνει υψηλό βαθµό δέσµευσης στο
πρόγραµµα ασφάλειας και υγιεινής του εργοταξίου συµµετέχοντας
τακτικά σε επιθεωρήσεις ασφάλειας στον εργασιακό µου χώρο΄΄. Οι
εργαζόµενοι θα πρέπει να αν συµφωνούν, αν συµφωνούν σε κάποιο
βαθµό, αν δεν ξέρουν, ή αν διαφωνούν. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν
να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, που επιτρέπει την
ανάλυση δεδοµένων από οµάδες εργαζοµένων στην παραγωγή, στη
συντήρηση, στη διοίκηση, στην επίβλεψη, σε βάρδιες κ.λ.π. µε
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προϋπόθεση τη διασφάλιση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων στην
έρευνα.

12.2.2 Μετρήσεις αιτιών

Οι µετρήσεις των αιτιών σχετίζονται µε τους παράγοντες που οδηγούν
στα ατυχήµατα. Περιλαµβάνουν τόσο τις άµεσες αιτίες, όπως µη
καθορισµένες ενέργειες και συνθήκες και τις υποβόσκουσες αιτίες , όπως
ανθρώπινους και εργασιακούς παράγοντες. Οι αιτίες που οφείλονται τον
ανθρώπινο
παράγοντα,
περιλαµβάνουν
ανεπαρκείς
γνώσεις,
επιδεξιότητα, κίνητρα και ικανότητα. Οι εργασιακοί παράγοντες
περιλαµβάνουν
ανεπαρκή
εκπαίδευση,
επίβλεψη,
σχεδιασµό,
επιθεώρηση. Τόσο οι άµεσες όσο και οι υποβόσκουσες αιτίες , όταν δεν
ελέγχονται, µπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήµατα.

Οι µετρήσεις των αιτιών συνήθως αναφέρονται στη µέτρηση των µη
καθορισµένων ενεργειών και συνθηκών του εργοταξίου. Οι αιτίες αυτού
του είδους προηγούνται άµεσα ενός ατυχήµατος και συνήθως είναι
πολλές . για το λόγο αυτό απαιτείται η κατάλληλη µέτρηση τους ώστε να
γίνει σωστή χρήση των δεδοµένων. Υπάρχουν δυο συνήθεις τρόποι για
να γίνει αυτό. Ο πρώτος και ο συνηθέστερος είναι η αναγνώριση των
άµεσων αιτιών µέσα από αναφορές αιτιών. Ο δεύτερος είναι ο
προσδιορισµός των µη καθορισµένων ενεργειών, και συνθηκών που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ατύχηµα. Τέτοιες ενέργειες και
συνθήκες µπορούν να ανιχνευθούν εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων .
Οι συνηθέστερες τεχνικές για την αναγνώριση των µη καθορισµένων
ενεργειών είναι η παρατήρηση των εργασιών και δειγµατοληπτική
παρατήρηση της συµπεριφοράς. Ο συνήθης τρόπος για την αναγνώριση
των µη καθορισµένων συνθηκών πριν συµβούν τα ατυχήµατα , είναι οι
προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις , όπως οι τακτικές επιθεώρησης που
πραγµατοποιούνται στους εργασιακούς χώρους µε καταγραφή των
κινδύνων. Η χρήση και των τριών τεχνικών, επιθεωρήσεις, παρατηρήσεις
και δειγµατοληπτική παρατήρηση της συµπεριφοράς, δίνουν
πληροφόρηση προτού συµβούν τα ατυχήµατα. Οι µετρήσεις αυτές
πραγµατοποιούνται εκ των προτέρων και βοηθούν στην πρόληψη των
ατυχηµάτων.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να προσδιορισθούν και να εκτιµηθούν οι
υποβόσκουσες αιτίες για την πρόληψη των µη καθορισµένων ενεργειών
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και συνθηκών. Υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι αναγνώρισης των
εµφανών αιτιών προτού οδηγήσουν στο ατύχηµα. Ο ποιο πρακτικός
τρόπος είναι η κατάλληλη εκπαίδευση αυτών που διερευνούν τα
ατυχήµατα, σε τεχνικές διερευνήσεις και προσδιορισµό των αιτιών των
ατυχηµάτων. Έτσι ακολουθείται και µία διαδικασία ποιοτικού ελέγχου
που δείχνει αν γίνεται κατάλληλος προσδιορισµός των αιτιών ή όχι.

Όπως και στην περίπτωση των ρυθµών συχνότητας και δριµύτητας, τα
στατιστικά στοιχεία βοηθούν στην ανάλυση και ερµηνεία των ποιο
σηµαντικών αιτιών των ατυχηµάτων. Η τεχνική στατιστικής που
προτάθηκε για τους ρυθµούς συχνότητας και δριµύτητας ήταν τα
διαγράµµατα ελέγχου. Για την ανάλυση των αιτιών των ατυχηµάτων
προτείνεται το διάγραµµα «Pareto» Πρόκειται για διάγραµµα ράβδων ή
ιστογράµµατα που απεικονίζουν τις ενέργειες και τις συνθήκες ενός
εργοταξίου. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται οι ενέργειες ή
συνθήκες και στον κατακόρυφο η συχνότητά τους σε ποσοστά.

Οι µετρήσεις των αιτιών είναι τµήµα ενός επιτυχούς προγράµµατος
Ασφάλειας και Υγιεινής. Ειδικά οι µετρήσεις των άµεσων αιτιών των
ατυχηµάτων, όπως οι ενέργειες και οι εργασιακές συνθήκες, είναι πολύ
συνηθισµένες. Παρ’ ότι οι µετρήσεις αυτές είναι χρήσιµες,
πραγµατοποιούνται εκ των υστέρων. Οι µετρήσεις των υποβοσκουσών
αιτιών, αν και πραγµατοποιούνται εκ των υστέρων, εστιάζουν την
προσπάθεια που χρειάζεται για να αποφευχθούν οι µη καθορισµένες
ενέργειες και συνθήκες και γι’ αυτό είναι πολυτιµότερες.

12.2.3 Μετρήσεις προσπαθειών

παρόλο που οι µετρήσεις των αποτελεσµάτων αποτελούν τµήµα ενός
επιτυχούς προγράµµατος ασφάλειας και υγείας, για να υπάρχει εκ των
προτέρων δράση µε σκοπό την πρόληψη των ατυχηµάτων, πρέπει
πραγµατοποιούνται και µετρήσεις των προσπαθειών που καταβάλλονται
για το σκοπό αυτό. Αυτές οι µετρήσεις καταγράφουν τον έλεγχο που
πραγµατοποιείται µέσα στο σύστηµα. Οι µετρήσεις προσπάθειας
εκτιµούν, αν το σύστηµα ασφάλειας έχει τα κατάλληλα στοιχεία για τη
διασφάλιση της πρόληψης των ατυχηµάτων, αν προσδιορίζει
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κατάλληλους ρόλους και υπευθυνότητες που υφίστανται και λειτουργούν
για να γίνει το σύστηµα ασφάλειας αποτελεσµατικό.

Μία από τις προκλήσεις των ειδικών στην ασφάλεια και υγεία είναι να
διασφαλίσουν ότι τα προγράµµατα ασφάλειας αποτελούνται από τα
κατάλληλα στοιχεία ή δραστηριότητες για την πρόληψη των
ατυχηµάτων. Μια ένδειξη των συνήθων χαρακτηριστικών σε
επιτυχηµένα προγράµµατα ασφάλειας προκύπτει από τα στοιχεία των
διεθνών εγγράφων προτύπων. Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη
δεκαετία του 1980 η πρακτική εµπειρία στην επιθεώρηση των
συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας, κανονισµών και βιοµηχανικών
προτύπων, στοιχεία που είναι συνήθη σε επιτυχή προγράµµατα
ασφάλειας, προσδιορίζονται ως:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχεδιασµός και διοίκηση
Εκπαίδευση και επικοινωνίες
Ανάλυση και έλεγχος εργασιών και λειτουργιών
Αλλαγή διοίκησης
Αγοραστικά συστήµατα
Κανόνες εργασίας και άδειες λειτουργίας
Επιθεωρήσεις
Επαγγελµατική υγιεινή και συστήµατα υγιεινής
Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ)
∆ιερεύνηση και ανάλυση ατυχηµάτων
Ετοιµότητα για έκτακτες καταστάσεις
Επιθεωρήσεις και αναθεωρήσεις

∆ύο βασικοί τύποι µέτρησης της προσπάθειας πρόληψης των
ατυχηµάτων είναι οι έλεγχοι ρουτίνας και οι επιθεωρήσεις των
συστηµάτων διαχείρισης.
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α. Έλεγχοι ρουτίνας

Οι έλεγχοι ρουτίνας των εργασιών για την πρόληψη των ατυχηµάτων
πρέπει να πραγµατοποιούνται τακτικά και να είναι απλοί. Οι έλεγχοι
αυτοί µετρούν δείκτες καλής λειτουργίας του προγράµµατος ασφάλειας
του εργοταξίου. Τα βήµατα που ακολουθούνται για τους ελέγχους
ρουτίνας είναι :

•

•
•
•

•

Επιλογή δραστηριοτήτων του εργοταξίου, όπως : διεξαγωγή
επιθεωρήσεων από τους επιβλέποντες, πραγµατοποίηση συσκέψεων
ασφάλειας, συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις χρήσης των µέσων
ατοµικής προστασίας, αναφορά και γρήγορη διερεύνηση των
ατυχηµάτων , ολοκλήρωση της παρατήρησης των εργασιών
∆ιεξαγωγή των ελέγχων ρουτίνας µε καθορισµένη συχνότητα
(συνήθως γίνονται σε διάστηµα ενός, δύο ή τριών µηνών)
Προσδιορισµός του ποσοστού συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις
του εργοταξίου, για κάθε δραστηριότητα
Ανακεφαλαίωση των µετρήσεων από περιοχές κατανοµής
υπευθυνοτήτων όπως διάφορα τµήµατα, έτσι ώστε οι διευθυντές να
είναι ενήµεροι της απόδοσης τους και να µπορούν να κάνουν τις
απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της καλής απόδοσης ή τη
διόρθωση τυχόν ελλείψεων
Ενηµέρωση του κατάλληλου προσωπικού για τα αποτελέσµατα
του ελέγχου, όπως οι υπεύθυνοι διευθυντές και οι ανώτεροι τους.

β. Επιθεωρήσεις των συστηµάτων διαχείρισης

Παρ’ ότι οι µετρήσεις ρουτίνας των προσπαθειών είναι σηµαντικές, δεν
παρέχουν ουσιαστική εκτίµηση των προσπαθειών πρόληψης των
ατυχηµάτων, ενώ οι επιθεωρήσεις των συστηµάτων διαχείρισης
παρέχουν ανάλυση σε βάθος. Για την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων
απαιτείται περισσότερος χρόνος, αλλά µετρούν όλο το σύστηµα
διαχείρισης ασφάλειας του εργοταξίου και όχι µόνο κάποιους δείκτες.
Ουσιαστικά οι επιθεωρήσεις αυτές συµπληρώνουν τις µετρήσεις
ρουτίνας.

Πολύ συχνά οι επιθεωρήσεις ασφάλειας βασίζονται σε υποκειµενικά
κίνητρα και αντιλήψεις. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν οδηγούν σε
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ασάφειες, χαµένο χρόνο και προσπάθεια. Τα άτοµα που παίρνουν τις
αποφάσεις χρειάζονται περισσότερο επαγγελµατική και αντικειµενική
πληροφόρηση από το προσωπικό ασφαλείας. Κάποιοι τρόποι για να
ξεπεραστεί αυτή η υποκειµενικότητα και η ασάφεια είναι η ανάπτυξη
µίας αντικειµενικής επιθεώρησης των συστηµάτων διαχείρισης, η χρήση
µιας αξιόπιστης διαδικασίας επιθεώρησης και εξασφάλιση ικανών
ατόµων για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων.

12.3 Μέτρηση της απόδοσης

Έχει γίνει πλέον φανερό σε εταιρείες που παρουσιάζουν χαµηλό αριθµό
ατυχηµάτων (αλλά στις οποίες παρουσιάζονται εξαιρετικής σοβαρότητας
επικινδυνότητες) πως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι κίνδυνοι
ελέγχονται απόλυτα και δεν θα οδηγήσουν σε τραυµατισµούς, ασθένειες
ή απώλειες στο µέλλον. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ιστορική αναφορά
περιστατικών και ατυχηµάτων δεν είναι ο πιο κατάλληλος δείκτης για τη
γενική απόδοση ασφάλειας του οργανισµού. Προκειµένου να
πιστοποιηθεί η επιτυχής εφαρµογή ενός οργανισµού πρέπει να
εκτιµώνται τα βήµατα που γίνονται για την ανάπτυξη θετικής
κουλτούρας υγείας και ασφάλειας και για τον έλεγχο του κινδύνου. Οι
εταιρίες που εκτιµούν επιτυχώς την απόδοση ασφάλειας αναγνωρίζουν
άµεσα τις ανάγκες για επανορθωτική δράση. Η παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων σηµαίνει τη δέσµευση της διοίκησης για την επίτευξη
των στόχων υγείας και ασφάλειας γενικά και αποτελεί βασικό κλίµα της
ανάπτυξης ευνοϊκής νοοτροπίας περί ασφάλειας.

Η ευθύνη της διοίκησης για παρακολούθηση περιλαµβάνει:
•
•

Ενεργά συστήµατα που παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων
Εκ των υστέρων συστήµατα που παρακολουθούν τα ατυχήµατα,
τις ασθένειες, τα περιστατικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία
ανεπάρκειας απόδοσης ασφάλειας, όπως αναφορές επικινδυνοτήτων.

Και οι δύο τύποι συστηµάτων παρακολούθησης πρέπει να
υποστηρίζονται από διαδικασίες που πιστοποιούν την επαρκή διερεύνηση
των αιτιών µίας ανεπιθύµητης απόδοσης.
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12.3.1 Ενεργά συστήµατα παρακολούθησης

Η ενεργός παρακολούθηση αφορά στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
Ο αρχικός σκοπός της είναι να µετρήσει το βαθµό επιτυχίας και να
ενισχύσει τη θετική απόδοση µε την ανταµοιβή της καλής εργασίας και
όχι την τιµωρία µίας αποτυχίας.

Τα ενεργά συστήµατα παρακολούθησης περιλαµβάνουν:

•
•
•
•
•

Έµµεση παρακολούθηση κατά την οποία οι υπεύθυνοι ελέγχουν
την ποιότητα των δραστηριοτήτων
∆ιαδικασίες που παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων που
έχουν ανατεθεί στους αρµόδιους.
Περιοδική εξέταση των αρχείων που σχετίζονται µε την παραγωγή
της θετικής νοοτροπίας περί ασφάλειας
Συστηµατική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού
και γενικότερα του περιβάλλοντος εργασίας
Λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου και τη µελέτη των τακτικών
αναφορών σε θέµατα ασφάλειας και υγείας.

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων πρέπει να εστιάζεται κυρίως σε
περιοχές που εγκυµονούν υψηλούς κινδύνους και πρέπει να είναι τακτική
ενώ µπορεί µερικές φορές να εµπλουτισθεί µε τυχαίες παρατηρήσεις,
ερωτηµατολόγια και επιθεωρήσεις από αντιπροσώπους ασφαλείας. Για
παράδειγµα, σε ένα εργοτάξιο µε 50 εργασιακές δραστηριότητες κάθε
µια από τις οποίες περιέχει ένα υψηλό κίνδυνο θα ήταν ορθότερο να
ελέγχετε µία δραστηριότητα κάθε εβδοµάδα, ξεχωριστά κι επιπλέον από
τον προσχεδιασµένο έλεγχο που πρέπει να γίνεται, κατά συνέπεια όλες οι
δραστηριότητες καλύπτονται σε ένα χρόνο. Ωστόσο, τα σηµεία υψηλού
κινδύνου χρειάζεται να ελέγχονται πιο συχνά, για παράδειγµα 4 φορές το
χρόνο σε αναλογία τεσσάρων δραστηριοτήτων ανά εβδοµάδα. Έτσι, είναι
απαραίτητο να λειτουργεί ένα σύστηµα που θα πιστοποιεί ότι αυτές οι
συχνότητες θα εφαρµόζονται (Health & Safety Executive, 1991).
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12.3.2 Συστήµατα παρακολούθησης εκ των υστέρων

Τα εκ των υστέρων συστήµατα παρακολουθούν ατυχήµατα, ασθένειες
και περιστατικά που προκύπτουν από µειωµένη απόδοση στην ασφάλεια.
Αυτά απαιτούν την αναγνώριση και αναφορά τραυµατισµών, ασθενειών
και άλλων απωλειών όπως υλικές ζηµιές. Η διασφάλιση της αναφοράς
σοβαρών τραυµατισµών και ασθενειών γενικά παρουσιάζει µερικά
προβλήµατα για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αναφορά
λιγότερο σηµαντικών περιστατικών µπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερη.
Στους επιτυχηµένους οργανισµούς η αναφορά όλων των συµβάντων
διευκολύνεται µε την ανάπτυξη µίας κουλτούρας που δίνει έµφαση στη
σηµασία της πρόληψης του κινδύνου και στη διασταύρωση των σχετικών
πληροφοριών.

12.3.3 Έρευνα και συστήµατα δράσης για ενεργό και εκ των υστέρων
παρακολούθηση

Συστήµατα δράσης είναι απαραίτητα για τη συνεχή αντιµετώπιση µιας
ανεπιθύµητης απόδοσης. Τα αποτελέσµατα ερευνών είναι επίσης
χρήσιµο να αναλυθούν και να αναθεωρηθούν ώστε να εντοπισθούν και
να αντιµετωπισθούν κοινές περιοχές κινδύνου. Αυτά τα συστήµατα
πρέπει να χειρίζονται από αρµόδιο προσωπικό µε κατάλληλες
ικανότητες.

Τόσο µε την ενεργό όσο και µε την εκ των υστέρων παρακολούθηση
µπορεί να εφαρµοστεί σειρά βηµάτων, όπως φαίνεται στο σχήµα 12.2

93

Σχήµα 12.2 Βήµατα δράσης κατά την ενεργό
και την εκ των υστέρων παρακολούθηση

12.3.4 Απαραίτητη δράση για το χειρισµό των άµεσων κινδύνων

Οι πληροφορίες και από τους δύο τύπους παρακολούθησης πρέπει να
εκτιµώνται γρήγορα προκειµένου να εντοπισθούν οι άµεσοι κίνδυνοι και
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης χωρίς καθυστέρηση. Η
αναγνώριση τέτοιων καταστάσεων µπορεί να απαιτεί τη χρήση επίσηµων
αλλά απλοποιηµένων τεχνικών εκτίµησης του κινδύνου. Εκεί όπου
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υποθάλπεται ένας σοβαρός κίνδυνος η κατάλληλη αντιµετώπιση θα ήταν
η εφαρµογή µιας συγκεκριµένης δράσης άµεσης ανάγκης.
12.3.5 Επίπεδο και φύση των ερευνών

Το επίπεδο και η φύση των ερευνών πρέπει να αντικατοπτρίζει τη
σηµασία του συµβάντος που ερευνάται. Η µεγαλύτερη προσπάθεια
πρέπει να συγκεντρώνεται σε σηµαντικούς τραυµατισµούς, ασθένειες ή
απώλειες και σε επικινδυνότητες που µπορούν να προκαλέσουν
σηµαντική ζηµιά. Οι έρευνες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να
αναγνωρίζουν τις αιτίες µιας ανεπιθύµητης απόδοσης, να εντοπίζουν
αποτυχίες στα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας, να δίνουν µάθηµα
µέσα από γεγονότα και να παρεµποδίζουν την επανεµφάνισή τους.
Οι έρευνες είναι ακόµη απαραίτητες για την ικανοποίηση των νοµικών
απαιτήσεων, για τη συλλογή πληροφοριών που, ενδεχοµένως να
χρειάζονται όταν ένα περιστατικό αποτελέσει νοµικό θέµα. Οι
περισσότερες έρευνες πρέπει να γίνονται από υπεύθυνους προϊστάµενους
µε τη βοήθεια συµβούλων ασφάλειας και τεχνικού προσωπικού.
Προοδευτικά, τα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης πρέπει να εµπλέκονται
στις έρευνες που περιλαµβάνουν τα σηµαντικότερα περιστατικά και
συνέπειες. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις απασχολούνται οµάδες ειδικών,
προϊστάµενοι και αντιπρόσωποι εργαζοµένων.
Οι έρευνες πρέπει να εντοπίζουν τόσο τις άµεσες όσο και τις
υποθάλπουσες αιτίες ατυχηµάτων. Οι τεχνικές των ερευνών πρέπει να
πιστοποιούν ότι όλα τα περιστατικά µελετώνται, συµπεριλαµβανοµένων
θεµάτων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα και ακόµη θέµατα, του
οργανισµού (όπως της πολιτικής και των κανονισµών), της εργασίας
(συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων, των ουσιών και των
διαδικασιών που χρησιµοποιούνται καθώς επίσης και ο βαθµός
επίδρασης των εργαζοµένων από αυτά) και του προσωπικού.
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Σχήµα 12.3 Οι βασικές όψεις της έρευνας

Οι έρευνες πρέπει να εξετάζουν αν τα συστήµατα διαχείρισης είναι
επαρκή για να αποτρέψουν την πραγµατοποίηση του γεγονότος, αν
όχι, για ποιους λόγους, κι αν ναι, γιατί απέτυχε.

12.3.6 Αποτελέσµατα και αναλύσεις

Η χρήση συγκεκριµένων προτύπων αναφορών βοηθά τους ερευνητές
όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Οι πρότυπες αναφορές πρέπει να είναι
αρκετά µεγάλες ώστε να αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και
να καταγράφονται καθαρά όλες οι αιτίες ενός συµβάντος και οι
προτεινόµενες µέθοδοι αντιµετώπισής του. Το περιεχόµενο τους µπορεί
να ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του συµβάντος ,αλλά γενικά πρέπει να
καλύπτει τουλάχιστον την περιγραφή του γεγονότος και τις αιτίες αυτού,
καθώς και τις ενδεχόµενες συνέπειες που θα προκαλέσει.
Τα πρότυπα αναφορών χρησιµοποιούνται επίσης ως πιστοποίηση ότι
όλες οι απαιτούµενες δράσεις έχουν πραγµατοποιηθεί.
Γενικότερα, τα συστήµατα καταγραφής πρέπει:
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• Να συλλέγουν πληροφορίες µε ακρίβεια και να τις παρουσιάζουν
µε συνέπεια.
• Να διευκολύνουν τη συστηµατική ανάλυση που σχεδιάζεται για
τον εντοπισµό των κοινών αιτιών που µπορεί να µην είναι
εµφανείς εξαρχής.
• Να καταγράφουν πληροφορίες που µπορεί να είναι χρήσιµες για το
µέλλον.

12.3.7 Έλεγχος και αναθεώρηση της απόδοσης

Στις επιτυχηµένες εταιρίες η αναθεώρηση της απόδοσης είναι το τελικό
βήµα στον κύκλο ελέγχου της διαχείρισης της ασφάλειας. Αυτό
καθορίζει και την απαραίτητη δράση που καθιστά την εταιρία ικανή να
αναπτύξει και να διατηρήσει τη διαχείριση του κινδύνου στο µεγαλύτερο
δυνατό εύρος. Ο έλεγχος είναι επίσης ουσιαστικός για την πιστοποίηση
της συνεχούς αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης.

12.4 Έλεγχοι ασφάλειας

Όταν µια εταιρία παρέχει ασφαλές, καθαρό και ακίνδυνο περιβάλλον
εργασίας, εξασφαλίζεται και η παραγωγικότητα αυτού του
περιβάλλοντος. Οι έλεγχοι ασφάλειας παρέχουν οργανωµένες
διαδικασίες συγκέντρωσης ανεξάρτητων µεταξύ τους πληροφοριών οι
οποίες αφορούν στην επάρκεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα του
συνολικού συστήµατος διαχείρισης. Οι άµεσες παρατηρήσεις στον χώρο
εργασίας επιτρέπουν αληθείς συγκρίσεις ανάµεσα στις εργασιακές
επιδόσεις και αποδόσεις και τα καθιερωµένα πρότυπα.
Ο σκοπός των ελέγχων ασφάλειας είναι να επιτρέψουν την εκτίµηση
των αποτελεσµάτων µέτρησης της απόδοσης. Μπορούν να µετρήσουν
την προσπάθεια επίτευξης ασφάλειας και υγείας και να την εκφράσουν
µε τρόπο ώστε να µπορεί έπειτα να εκτιµηθεί και να σχολιαστεί. Επίσης
είναι εφικτό να υπάρξει σύγκριση αποτελεσµάτων µε την πάροδο του
χρόνου, συστηµατική επιθεώρηση των κινδύνων και επιβεβαίωση ότι η
πολιτική ασφαλείας ακολουθείται ακριβώς. Κάθε έλεγχος ασφάλειας
πρέπει να είναι µοναδικός και να σχεδιάζεται έτσι ώστε να ικανοποιήσει
τους αντικειµενικούς του σκοπούς και στόχους της εταιρείας να
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συµβαδίζει µε την πολιτική και το σχέδιο διαχείρισης της ασφάλειας της
εταιρείας.
Ανάλογα µε το σκοπό και την τοποθεσία όπου γίνεται επιθεώρηση των
µέτρων ασφαλείας, οι µορφές των ελέγχων διακρίνονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
Έλεγχοι τεχνικών εγκαταστάσεων: αυτοί αφορούν την επιθεώρησης εις
βάθος όλων των εγκαταστάσεων και διαδικασιών και εκτελούνται από
εξειδικευµένο προσωπικό.
• Έλεγχοι ασφάλειας σε συγκεκριµένα θέµατα: για παράδειγµα στον
ανθρώπινο παράγοντα ή σε επικίνδυνες συνθήκες.
• Έλεγχοι στο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας: αυτό συνήθως γίνεται
κάθε χρόνο και καλύπτει γενικά θέµατα ασφάλειας, ενώ απασχολεί τοπικό
προσωπικό και πολλές φορές ειδικευµένο προσωπικό επιθεώρησης. Οι
έλεγχοι της διαχείρισης της ασφάλειας µπορεί να διεξάγονται σε στρατηγικό
και λειτουργικό επίπεδο.
• Έλεγχοι αξιοπιστίας: συνδέονται µε το σκοπό µιας επιθεώρησης και µε το
σχεδιασµό της. Επικεντρώνονται σε ζητήµατα όπως: εάν υιοθετείται από µια
εταιρεία σωστό σύστηµα ασφάλειας, εάν υπάρχει σωστό σύστηµα
παρακολούθησης και εάν λειτουργούν σωστά τα διάφορα υποσυστήµατα. Οι
έλεγχοι επαλήθευσης και αξιοπιστίας συνθέτουν µαζί τη διαχείριση ελέγχων
ασφαλείας.
• Έλεγχοι επαλήθευσης: σχεδιάζονται για να εκτιµήσουν εάν όλο το εύρος των
νοµικών απαιτήσεων σχετικά µε θέµατα υγείας και ασφάλειας συµβαδίζει µε
αυτά που εφαρµόζει ο οργανισµός.
• Επί τόπου τεχνικοί έλεγχοι: καλύπτουν εργασίες ειδικού τύπου σε
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα και απασχολούν τοπικό και ειδικό
προσωπικό.
•

12.4.1 Επιθεώρηση ασφάλειας

Μια αποτελεσµατική επιθεώρηση µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο
εργαλείο σε όλα τα επίπεδα µέσα σε µια εταιρεία, χρήσιµο για την
αναγνώριση πιθανών προβληµάτων ή ατόµων που δεν λειτουργούν στο
αναµενόµενο επίπεδο καθώς και για την αξιολόγηση των διαφόρων
διαδικασιών. Αν χρησιµοποιηθούν στις µέγιστες δυνατότητές τους, οι
έλεγχοι ασφάλειας προσφέρουν µια διεξοδική, αποτελεσµατική εκτίµηση
των υπαρχόντων συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας. Οι συνολικοί
σκοποί µιας επιθεώρησης είναι οι εξής:
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Αποτροπή τραυµατισµών και φθορά ιδιοκτησίας.
Ενίσχυση θετικής συµπεριφοράς απέναντι στην ασφαλή εργασία.
Καθορισµός προτύπων ασφαλείας.
Έλεγχος σχετικός µε την κατανόηση και συµµόρφωση στα
πρότυπα.
• Αναγνώριση πιθανών αδυναµιών µέσα στο σύστηµα.
• ∆ιόρθωση επισφαλών καταστάσεων.
• Παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους.

•
•
•
•

12.4.2 Η διαδικασία ελέγχου – επιθεώρησης

Είναι απαραίτητο ο έλεγχος να διεξάγεται εντός προκαθορισµένου
χρονικού διαστήµατος. Μπορεί να µην χρειάζεται πολύ χρόνο, απαιτεί
όµως αφοσίωση. Κατά την επιθεώρηση είναι καλύτερο να λαµβάνονται
δειγµατοληπτικά στοιχεία των συνθηκών από µία ή περισσότερες µικρές
περιοχές, παρά να γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί ολόκληρος ο
εργασιακός χώρος. Εναλλάσσοντας την εκάστοτε εντόπιση των
επιµέρους αυτών ερευνών, όλοι οι τοµείς της εργασίας µπορούν
εκτιµώνται σε συνεχή βάση. Η κατάλληλη αντιµετώπιση προβληµάτων
κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ορίζει ένα κλίµα ασφάλειας µέσα στο
κάθε εξεταζόµενο τµήµα.
Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να αποτελεί δέσµευση για κάθε
εργαζόµενο στην εταιρεία, καθώς επίσης να αποτελεί τµήµα της
γενικότερης εκτίµησης της απόδοσης στην εργασία, τόσο για τους
απλούς υπαλλήλους όσο για το εποπτεύον προσωπικό. Οι εσωτερικές
επιθεωρήσεις πρέπει να επιτελούνται έχοντας θετική συµπεριφορά, η
σηµασία της οποίας πρέπει να τονίζεται σε όλη την οµάδα επιθεώρησης.
Τα µέλη της οµάδας πρέπει να εκπαιδεύονται στο να διορθώνουν τις
παραβάσεις ασφάλειας να λαµβάνουν υπόψη τα παράπονα, τα σχόλια και
τις προτάσεις των υπαλλήλων να αναγνωρίζουν και να ενισχύουν όποιες
θετικές πράξεις παρατηρούν για την ασφάλεια.
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από άµεσες επανορθωτικές
πράξεις οπότε ανακύπτουν µη-ασφαλή φαινόµενα. Τέτοιες πράξεις
δείχνουν στους υπαλλήλους τη σοβαρότητα της ασφάλειας στην εργασία
και βοηθούν στη συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου. Οι συνεχείς και
τακτικές επιθεωρήσεις στον ίδιο χώρο αναδεικνύουν την προοπτική για
περαιτέρω βελτίωση: καθώς µία εργασιακή οµάδα αντεπεξέρχεται σε
κάποιους δεδοµένους στόχους, αυξάνει το θετικό κίνητρο για µεγαλύτερη
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ακόµη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται
σε συνεχή βάση ώστε να γίνουν αδιάκοπη πρακτική µέσα στην εταιρεία.
Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων πρέπει να κοινοποιούνται και να
συζητιούνται µε τους εργαζοµένους.
Κάθε επιθεωρητής πρέπει να καταγράφει όλες τις παρατηρήσεις σε
επίσηµη αναφορά. Ένα καθορισµένο, πρότυπο έντυπο προς συµπλήρωση
είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί, χρησιµοποιούµενο από διάφορα
τµήµατα και τοµείς. Το έντυπο πρέπει να είναι πλήρως κατανοητό από
τις οµάδες που θα επιτελούν τον έλεγχο και πρέπει να ακολουθείται
αυστηρώς ως τυποποιηµένο εργαλείο. Αυτές οι αναφορές
χρησιµοποιούνται κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων της
επιθεώρησης καθώς και για τη συναρµογή ενός συστήµατος
αναθεώρησης. Καθένας πρέπει να τηρεί φάκελο µε σηµειώσεις και
προσωπικά στοιχεία για την αναθεώρηση. Μια τέτοια προσωπική
ενασχόληση αποτελεί ζωτικό βήµα για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης,
σεβασµού και αναγνώρισης. Οι υπάλληλοι είναι σύνηθες να µην έχουν
επαρκές κίνητρο να διορθώσουν επισφαλείς διαδικασίες ή καταστάσεις,
εκτός αν γνωρίζουν πως κάποιος θα επιστρέψει για να ελέγξει. Η
προσωπική παρακολούθηση συντηρεί µια θετική πίεση κατά τη
διαδικασία της επιθεώρησης.
Ο τρόπος προσέγγισης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης µπορεί να
ποικίλλει. Γενικώς, οι υπάλληλοι είναι καλύτερα να ενηµερώνονται για
το πότε η άσκηση της εργασίας τους θα υποστεί έλεγχο. Οι οµάδες των
επιθεωρητών πρέπει να συζητούν µε τους υπάλληλους για τη φύση της
δουλειάς τους και οποιουσδήποτε κινδύνους είναι πιθανό να
συναντήσουν. Παρ’ όλα αυτά, προκειµένου να αποκτάται κι ένα πιο
ρεαλιστικό δείγµα της εργασιακής συµπεριφοράς, οι επιθεωρητές µπορεί
περιστασιακώς να επιτελούν και αιφνίδιους ελέγχους, χωρίς
προειδοποίηση.
12.4.3 Οµάδες ελέγχου
Το µέγεθος της οµάδας και η συχνότητα των επιθεωρήσεων θα
εξαρτηθεί από το µέγεθος εταιρεία. Οι οµάδες των εσωτερικών
επιθεωρήσεων πρέπει να περιλαµβάνουν υπάλληλους από διάφορες
θέσεις, από τα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης µέχρι τους κατώτερους
µισθωτούς. Οι οµάδες πρέπει να εναλλάσσουν τα µέλη και να
ενσωµατώνουν µέλη και από άλλες οµάδες, τοµείς, ειδικότητες µε τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής πρόθεση νέων προοπτικών στη
συνολική διεργασία εκτίµησης – αξιολόγησης.
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Κατά την έναρξη κάθε βάρδιας, οι υπάλληλοι πρέπει να εποπτεύουν
τους χώρους εργασίας και τον εξοπλισµό τους πριν ξεκινήσουν τη
δουλειά τους, ώστε να βεβαιώνεται πως όλα τα πιθανά ελαττώµατα θα
σηµειωθούν και θα διορθωθούν. Η λίστα υπενθύµισης για τα στοιχεία
ασφάλειας δεν είναι η πλήρης λίστα των κανόνων ασφαλείας και θα
πρέπει να δοµείται ξεχωριστά σύµφωνα µε την ιδιαιτερότητα τον
εκάστοτε εργασιακού χώρου. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως τα
δεδοµένα που περιλαµβάνονται σ’ αυτή δεν είναι µόνο θετικοί στόχοι της
δουλειάς αλλά και νοµικές απαιτήσεις ασφάλειας για το συγκεκριµένο
εργασιακό περιβάλλον.
Η οµάδα που θα αναλάβει τα καθήκοντα της διεκπεραίωσης των
ελέγχων ασφαλείας πρέπει να διακατέχεται από ορισµένα
χαρακτηριστικά, ώστε να γίνεται ευκολότερο και αποδοτικότερο το έργο
τους. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται:
• Να υπάρχει πειθαρχία εντός οµάδας.
• Να υπάρχουν εσωτερικοί κι εξωτερικοί ελεγκτές µέσα στην οµάδα.
• Οι ελεγκτές να µην έχουν µόνιµη ιδιότητα, δηλαδή να εισέρχεται
«νέο αίµα» που θα ανακυκλώνεται και θα διασταυρώνεται µε τις
εµπειρίες των παλαιοτέρων.
• Να καθορίζεται µε σαφήνεια ο ρόλος του καθενός στην οµάδα,
δηλαδή να είναι απολύτως διακριτοί οι ρόλοι τους.
• Να υπάρχει εκπροσώπηση της διεύθυνσης µέσα στην οµάδα.
∆ιάφορες επαγγελµατικές οµάδες που χρησιµοποιούν τους ελέγχους
ασφαλείας µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
o Επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τη διαχείριση του κινδύνου
και της ασφάλειας (Safety and Risk Professionals). Τα καθήκοντά
τους είναι να συνθέσουν µια λίστα προτεραιότητας µε τα
υπάρχοντα προβλήµατα, να αποδώσουν τις ευθύνες όπου
χρειάζεται και να παρέχουν καθοδήγηση στη κατευθυντήρια
διαχείριση.
o ∆ιευθυντές τοµέων (Line Managers), οι οποίοι ελέγχουν τον
τοµέα τους, ασκούν αυτοέλεγχο, θέτουν σε προτεραιότητα τις
προτεινόµενες λύσεις και έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη
λειτουργία του τοµέα τους.
o Εκτελεστικοί προϊστάµενοι (Executive Directors), οι οποίοι
εκτός του ότι καθορίζουν τις ευθύνες, συγκεντρώνουν
πληροφορίες ώστε να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις
και εντοπίζουν τυχόν ανεπάρκειες.
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12.4.4 Εφαρµογή αντικειµενικής επιθεώρησης

Το κλειδί για να διατηρήσει κανείς την επιθεώρηση πρακτική και
αποτελεσµατική είναι ο έλεγχος του αριθµού των ερωτήσεων και η
αποφυγή πολλών λεπτοµερών ερωτήσεων που δεν επιτρέπουν την
ευελιξία µε αποτέλεσµα επιθεώρησης. Το έγγραφο της επιθεώρησης θα
πρέπει να παραµένει απλό και άµεσο.
Ο δεύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η διαδικασία αντικειµενική είναι η
χρήση µιας αξιόπιστης τεχνικής επιθεώρησης. Μια καλή διαδικασία
επιθεώρησης έχει δύο τµήµατα. Το πρώτο εκτιµά και καθορίζει τα
επίσηµα προγράµµατα του εργοταξίου, όπως αυτά µε τεκµηριωµένες
διαδικασίες και µεθόδους εργασίας. Το δεύτερο αφορά την επιβεβαίωση
ότι αυτές οι διαδικασίες και οι µέθοδοι εφαρµόζονται σε εργασιακό
επίπεδο και απαιτεί την επιβεβαίωση εφαρµογής των στοιχείων που
περιέχονται στο πρόγραµµα ασφάλειας. Η επιβεβαίωση αυτή αφορά την
επιθεώρηση των αρχείων, τις συνεντεύξεις των υπαλλήλων και τον
έλεγχο των συνθηκών του εργοταξίου.
Η τρίτη τεχνική για εγγυηµένη αξιοπιστία στην επιθεώρηση είναι η
διασφάλιση διεξαγωγής της από αρµόδια άτοµα. Παρότι είναι δύσκολο
να προσδιοριστεί η αρµοδιότητα ως χαρακτηριστικό γνώρισµα, οι
επιθεωρητές πρέπει να έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά πριν
πιστοποιηθούν:
 Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι και να έχουν εµπειρία στη
διεξαγωγή επιθεωρήσεων συστηµάτων διαχείρισης.
 Να έχουν κάποια τεχνική γνώση και ικανότητα στο χώρο όπου
κάνουν την επιθεώρηση.
 Να κατανοούν τη σπουδαιότητα και το σκοπό του ρόλου τους.
 Να έχουν την κατάλληλη συµπεριφορά για τη διεξαγωγή
επιθεωρήσεων αυτού του τύπου.
Επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα
άτοµο, οι επιθεωρήσεις διεξάγονται από οµάδες ατόµων. Οι οµάδες
επιθεωρήσεων γενικά περιλαµβάνουν επαγγελµατίες ασφάλειας
προσωπικού, λειτουργικούς διευθυντές, ειδικούς σε διάφορα θέµατα,
υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους.
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12.4.5 Εκπαίδευση στις µεθόδους επιθεώρησης

Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος εκπαίδευσης είναι αυτή που συνδυάζει
µαθήµατα σε τάξη µε κατ’ιδίαν επισκέψεις στο χώρο εργασίας. Όλοι οι
υπάλληλοι που διενεργούν επιθεωρήσεις πρέπει να κατανοήσουν πως ένα
αποδοτικό πρόγραµµα ελέγχου επιτελεί δύο σκοπούς. Εφόσον όλοι οι
τραυµατισµοί είναι αποτέλεσµα επισφαλούς συµπεριφοράς ή συνθηκών,
ένα σύστηµα εκπαίδευσης πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει στους
υπάλληλους να αναγνωρίζουν τέτοιες καταστάσεις και να φροντίζουν για
τη διόρθωση αυτών ώστε να µην καταλήξουν σε τραυµατισµό. Η
εκπαίδευση αυτή βεβαιώνει πως οι επιθεωρήσεις θα γίνονται σωστά και
πως οι εµπλεκόµενοι θα έχουν κίνητρο να συµµετέχουν ενεργά. Όλα
αυτά συµβάλλουν στο να καταστεί η ασφάλεια µια προσωπική αξία για
όλους. Πρέπει τα στοιχεία που προκύπτουν να διασταυρώνονται µε αυτά
των επιθεωρήσεων από άλλους τοµείς ώστε να συγκρίνονται τα
αποτελέσµατα και να εξασφαλίζεται η συνέπεια της διεργασίας. Οι
συγκρίσεις αυτές αποτελούν και ένα σηµείο ελέγχου και ισορροπίας και
τονίζουν τους τοµείς αυτούς όπου περαιτέρω εκπαίδευση είναι αναγκαία.
Είναι επιτακτικό η εκπαίδευση να περιλαµβάνει: τις σωστές τεχνικές
επιθεώρησης, τα στοιχεία που πρέπει να αναζητούνται, τη σηµασία της
χρήσης επιδέξιων τρόπων επικοινωνίας και τρόπους ώστε η επιθεώρηση
να θεωρείται πάντα µια θετική εποικοδοµητική διαδικασία. ∆εν πρέπει να
θεωρείται δεδοµένο ότι ένα άτοµο είναι υπάλληλος για πολύ καιρό, θα
έχει τη γνώση τι να κάνει και πώς. Πρέπει να διασφαλίζεται πως ο
καθένας εκπαιδεύεται σωστά.
12.4.6 Σκοποί και οφέλη των επιθεωρήσεων

Επιπλέον της παροχής κινήτρων στους υπαλλήλους, οι επιθεωρήσεις
πρέπει να προάγουν τις ασφαλείς συµπεριφορές. Επικίνδυνες
καταστάσεις πρέπει να αναγνωρίζονται και να αποτρέπονται. Η
ανοικοδόµηση µια ευσυνειδησίας απέναντι στο ζήτηµα στης ασφάλειας
αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας. Η επιθεώρηση πρέπει να
εντοπίζει και να διορθώνει τα ελαττώµατα στο σύστηµα ασφάλειας και
να επικεντρώνεται σε ορισµένους παράγοντες κατά τον έλεγχο, όπως
ασφαλή συµπεριφορά, φυσικοί κίνδυνοι, προσωπικός εξοπλισµός
ασφαλείας κτλ. Η επιτυχία των ασφαλείας προϋποθέτει την εφαρµογή
όλων των µέτρων ελέγχου για να διεξαχθούν ορθά συµπεράσµατα και
ακόµη να γίνει αντιληπτό ότι ο έλεγχος είναι µόνο ένα εργαλείο και όχι ο
σκοπός.
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12.4.7 «Συµπεριφορικές» και «φυσικές» επιθεωρήσεις

Μια επιτυχής επιθεώρηση ενσωµατώνει τόσο το φυσικό/τεχνικό τµήµα
όσο κι αυτό της συµπεριφοράς, δοµηµένα ως αρµόζει σε ένα σύστηµα
ασφαλείας που παρέχει ένα υγιεινό περιβάλλον εργασίας για τον
εργαζόµενο.
Οι «συµπεριφορικές» επιθεωρήσεις ελέγχουν τους εργαζόµενους ενόσω
αυτοί διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους, αναζητώντας επισφαλή
συµπεριφορά. Αρχικώς, καθορίζεται το άτοµο και η συγκατάθεση του.
Έπειτα, παρατηρείται κατά την εργασία του. Πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη πως οι περισσότερες µη-ασφαλείς συµπεριφορές προκαλούνται
από περιορισµό χρόνου, προσπάθειες για άνεση ή πολυτέλειες στο χώρο
εργασίας και µια αντιµετώπιση του τύπου «αποκλείεται να συµβεί σε
µένα». Επίσης, πρέπει να δίνεται θετικό και εποικοδοµητικό έναυσµα για
βελτίωση στον υπάλληλο µετά το πέρας της έρευνας. Τέλος, πρέπει να
αρχειοθετούνται τα αποτελέσµατα και να αναπτύσσεται σχέδιο
αναθεώρησης το οποίο θα περιλαµβάνει και διορθωτικές πράξεις.
Οι φυσικές/τεχνικές επιθεωρήσεις εκτιµούν την ασφάλεια των
συνθηκών εργασίας και αναγνωρίζουν κινδύνους στο εργασιακό
περιβάλλον. Αρχικώς, καθορίζεται ο χώρος όπου θα επιτελεστεί η
έρευνα. Καταγράφονται τα στοιχεία που εµπνέουν ανησυχία κατά την
αρχειοθέτηση των αποτελεσµάτων.
12.4.8 Ανακοινωθείσες και µη επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας µπορούν να διενεργηθούν χρησιµοποιώντας
ποικίλες µεθόδους και στην αρχική φάση να έχουν είτε γραπτή είτε
προφορική µορφή. Οι πιο ειδικές επικεντρώνονται σε περισσότερο
συγκεκριµένα στοιχεία όπως, ο έλεγχος ηλεκτρικών µόνο ελαττωµάτων,
συγκεκριµένων συµπεριφορών ή αναζήτηση επισφαλών πράξεων. Η
επιθεώρηση µπορεί να γίνεται ατοµικά ή οµαδικά. Αυτό που µετρά δεν
είναι ο αριθµός των επιθεωρητών αλλά η διεξοδικότητα της διαδικασίας.
Οι διάφορες χρησιµοποιούµενες µέθοδοι έχουν την ίδια αξία αναλόγως
µε τις εκάστοτε ανάγκες.
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Α) Ανακοινωθείσες επιθεωρήσεις
Προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις που έχουν προανακοινωθεί,
επιτελούµενες κάθε εβδοµάδα είναι αποτελεσµατικές ώστε να
καθορίζονται παραµεληµένες περιοχές και να διαβεβαιώνεται πως οι
υπάλληλοι εξασκούν ασφαλείς συνήθειες εργασίας. Οι ανακοινωθείσες
επιθεωρήσεις προάγουν την συµµετοχή των εργαζοµένων, γεγονός που
χτίζει κλίµα εµπιστοσύνης. Οι υπάλληλοι θέλουν να ελεγχθούν ώστε να
προετοιµαστούν και να παρουσιάσουν θετικά στοιχεία στην αναφορά.
Β) Μη-ανακοινωθείσες επιθεωρήσεις
Τέτοιου τύπου έλεγχοι αποτελούν ένα καλό εργαλείο για να καθορίζεται
το πώς ένας χώρος εργασίας και οι υπάλληλοι λειτουργούν ή ακολουθούν
ασφαλείς εργασιακές συνήθειες χωρίς να γνωρίζουν ότι θα
επιθεωρηθούν. Με τον τρόπο αυτό µετράται πόσο καλά λειτουργεί το
πρόγραµµα εκτίµησης της ασφάλειας στην εργασία. Επιπλέον,
αποτελούν ένα καλό τρόπο επίβλεψης εργολαβιών.

12.4.9 Αναφορά και αποστολή αποτελεσµάτων

Η αναφορά των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης δηµιουργεί ένα
ανοιχτό και θετικό κλίµα απέναντι στη διαδικασία. Γνωστοποιεί στους
υπαλλήλους ότι επιτελούνται έλεγχοι και αφαιρεί το κοινό στίγµα του «η
διοίκηση δε θέλει να γνωρίζει για ελαττώµατα και ανάρµοστες πράξεις».
∆ίνει έµφαση στην σηµασία των ελέγχων µέσω κοινοποίησης των
συµµετεχόντων στην οµάδα επιθεώρησης, τα ονόµατα αυτών που
επιθεωρήθηκαν δεν πρέπει να αναφέρονται. Τα αποτελέσµατα πρέπει να
αποστέλλονται και να αναρτώνται σε πίνακες τόσο στην περιοχή που
ελέγχθηκε όσο και στον γενικό τοµέα στον οποίο ανήκει αµέσως µετά το
πέρας της έρευνας. Πρώτα στη λίστα πρέπει να αναφέρονται σηµεία
θετικής αναγνώρισης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που βρέθηκαν
ασφαλή και σε συµφωνία µε την πολιτική της εταιρείας.
Επιπροσθέτως, τα αποτελέσµατα πρέπει να επανεξετάζονται σε συχνή
βάση κατά τη διάρκεια συσκέψεων για την ασφάλεια. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν πίνακες, αναλύσεις και γραφικές παραστάσεις
προκειµένου να αναδειχθεί η πρόοδος πάνω στις ασφαλείς εργασιακές
συµπεριφορές. Με σκοπό την ανάδειξη δέσµευσης για αποφυγή όλων
των ατυχηµάτων πρέπει να υπάρχει αναθεώρηση όσον αφορά σε
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επισφαλείς πράξεις και συνθήκες, δίνοντας στους υπάλληλους τη γενική
αίσθηση των συνθηκών ασφαλείας του έργου.

12.4.10 Αναθεώρηση

Προφανείς κίνδυνοι πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα και να
υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση ένα αντίγραφο µαζί µε οδηγίες.
Εκτιµήσεις πάνω στην αναθεώρηση πρέπει να γίνονται πριν την επόµενη
προγραµµατισµένη επιθεώρηση, να αρχειοθετούνται και να
υποβάλλονται. Πέραν των προφανών κινδύνων, λιγότερο σηµαντικά
θέµατα που ανέκυψαν κατά τον έλεγχο πρέπει να τοποθετούνται µε σειρά
προτεραιότητας και να αναπτύσσεται ένα πρόγραµµα σταδιακής
αποκατάστασης τους.
Όλα αυτά τα στοιχεία και οι διορθώσεις πρέπει να ολοκληρώνονται πριν
την επόµενη προγραµµατισµένη επιθεώρηση. Οι επιθεωρήσεις, όσο
λεπτοµερείς κι αν είναι έχουν λίγη ή καθόλου αξία όταν αποτυγχάνει η
συνεπής και σταθερή επανορθωτική δράση και την αναθεώρηση.
Αποτυχία στην αναθεώρηση στέλνει ένα καθαρό µήνυµα στους
υπαλλήλους ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για την υγεία και την
ασφάλεια τους.

12.4.11 Θέσπιση στόχων

Σε µια εταιρεία που αποδίδει λίγα στη διαχείριση της ασφάλειας ο
άµεσος στόχος θα είναι η επανεξέταση και διόρθωση της πολιτικής
υγείας και ασφάλειας. Επανορθωτικές ενέργειες πρέπει να
επικεντρώνονται:
• Στον έλεγχο και την αναθεώρηση των στόχων και αντικειµενικών
σκοπών του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας για τη
δηµιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού
χώρου. Η συνεχής βελτίωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη
ενός ποιοτικού προγράµµατος ασφάλειας και υγείας.
• Στην επανερµηνεία της συνεργασίας για ασφάλεια
• Στον καθορισµό νέων προσεγγίσεων στη λήψη αποφάσεων υψηλής
σηµασίας έτσι ώστε η ασφάλεια και υγεία να είναι ο βασικός
παράγοντας για όλες τις αποφάσεις της επιχείρησης.
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Οι εταιρείες δε θα πρέπει ποτέ να επαναπαύονται σχετικά µε θέµατα
ασφάλειας και υγείας του εργασιακού χώρου. Η περιοδική επιθεώρηση
των συνιστωσών του προγράµµατος ασφάλειας και υγείας βοηθά στην
επίτευξη και διατήρηση του οράµατος της πολιτικής της εταιρείας για την
ασφάλεια και την υγεία.
12.4.12 Συµπέρασµα

Η επιτυχία µια επιθεώρησης εξαρτάται από την κατανόηση, το
ενδιαφέρον, το κίνητρο και τις ικανότητες όλων όσων εµπλέκονται σε
αυτήν. Ένα πρόγραµµα ασφάλειας το οποίο διασφαλίζει τακτικές
επιθεωρήσεις που καλύπτουν όλους τους τοµείς και όλους τους
εργαζόµενους, θα ενθαρρύνει την συµµετοχή όλων. Σταθερή
αναθεώρηση είναι το κλειδί για τη διόρθωση ζητηµάτων, όπως αυτά
ανακύπτουν µέσα από τις τεχνικές και συµπεριφορικές επιθεωρήσεις.
Οι επιθεωρήσεις αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για την
αναγνώριση υφιστάµενων ή πιθανών προβληµάτων. Αυτό καθιστά τη
διοίκηση ικανή να ερευνά τις δυνατότητες διόρθωσης και να παρέχει ένα
ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Τα αποτελέσµατα των
επιθεωρήσεων µετρούν την ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας σε
ολόκληρη την επιχειρησιακή ιδιοκτησία αλλά και στους επιµέρους
τοµείς. Η δέσµευση των εργαζοµένων είναι το κλειδί για την ασφάλεια.
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