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Πού αποσκοπεί το OiRA;
Η ευρωπαϊκή κοινοτική στρατηγική για την ασφάλεια 

και την υγεία στην εργασία 2007-2012 προβλέπει 

την ανάπτυξη απλών εργαλείων για τη διευκόλυνση

της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου στους χώρους εργασίας. 

Μετά την έγκριση της ευρωπαϊκής οδηγίας-πλαισίου 

το 1989, η εκτίμηση κινδύνου έγινε μια πολύ οικεία έννοια 

για όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες οργάνωσης 

της πρόληψης των κινδύνων στους χώρους εργασίας, 

με εκατοντάδες χιλιάδες πλέον επιχειρήσεις σε ολόκληρη 

την Ευρώπη να διενεργούν σε τακτική βάση  εκτίμηση 

των κινδύνων στους χώρους εργασίας τους.  

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στοιχεία (1) από τα οποία 

προκύπτει ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες όσον αφορά 

την εκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αλλά 

και γενικότερα την υιοθέτηση πολιτικής για την πρόληψη 

των κινδύνων (τις οποίες στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο 

OiRA), όπως: 

•  «Δεν είναι απαραίτητο, διότι δεν έχουμε κανένα σοβαρό 

πρόβλημα.»

• «Λείπει η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.»

•  Η «έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ή καθοδήγησης» 

αναφέρεται ως «σημαντική δυσκολία». 

Με ένα κοινό που εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται 

σε περίπου 20 εκατομμύρια πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη (EU-27), 

το έργο OiRA θα συμβάλλει καθοριστικά στο να 

καταστούν οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστεροι, 

υγιέστεροι και παραγωγικότεροι.

Ένα εργαλείο διαθέσιμο σε όλους
Η ουσιαστική δυνατότητα του OiRA να συμβάλλει 

στη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας 

και υγείας στους εργασιακούς χώρους στην Ευρώπη 

εξαρτάται τόσο από το μοντέλο ανάπτυξης και διάδοσής 

του όσο και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ο EU-OSHA δημιούργησε ένα δωρεάν εργαλείο ανοιχτού 

κώδικα σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται 

και να χρησιμοποιείται από δημόσιους φορείς και 

κλαδικούς κοινωνικούς εταίρους. Μια τέτοια συνεργασία 

διασφαλίζει ότι το εργαλείο θα ανταποκρίνεται κάθε φορά 

στις πραγματικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων ενός 

συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και 

ενθαρρύνει την εκτεταμένη διάδοση και χρήση του σε 

επίπεδο επιχειρήσεων. 

Επίσης, μια τέτοια συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία 

μιας κοινότητας γύρω από το έργο OiRA (την οποία 

απαρτίζουν φορείς που αναπτύσσουν εργαλεία OiRA) για 

την προώθηση της ανταλλαγής των διαθέσιμων εργαλείων 

OiRA μεταξύ των κρατών μελών ή κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, καθώς και για την ανταλλαγή σχετικών 

γνώσεων, εμπειριών και παραδειγμάτων καλής πρακτικής.

Καθώς το μοντέλο διάδοσης μπορεί να υποστηριχτεί από 

την προσθήκη και άλλων κινήτρων, βασικό χαρακτηριστικό 

του εργαλείου αποτελεί η επί ίσοις όροις επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για τη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των συνήθως όχι εύκολα 

προσεγγίσιμων δημοσίων αρχών (σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό 

επίπεδο) και των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

στην Ευρώπη.

(1)   Αποτελέσματα της έρευνας Esener. Πληροφορίες διατίθενται 

στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:  http://www.esener.eu.
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Οφέλη από την ανάπτυξη του OiRA 
Το έργο OiRA είναι η πρώτη πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ 

που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κινδύνους στους χώρους 

εργασίας τους (κυρίως μέσω των κυβερνήσεων/δημοσίων 

φορέων και των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ και σε 

επίπεδο κρατών μελών). Η επιτυχία του OiRA εξαρτάται 

από την ενεργό συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων 

φορέων, δηλαδή των υπευθύνων λήψης πολιτικών 

αποφάσεων, των κοινωνικών εταίρων και των τελικών 

χρηστών σε επίπεδο επιχείρησης. 

Η δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή 

των προαναφερθέντων φορέων στην ανάπτυξη 

εργαλείων OiRA θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση:

•  της δέσμευσης για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζομένων,

•  της δέσμευσης για τη στήριξη των πολύ μικρών και 

των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη,

•  της κατανόησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως ότου ολοκληρώσουν 

τη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων. 

Το παράδειγμα των Κάτω Χωρών

Σύμφωνα με τον νόμο των Κάτω Χωρών για τις συνθήκες 
εργασίας (Arbowet), όλοι οι εργοδότες πρέπει να καταγράφουν 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
στην επιχείρησή τους στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας και 
υγείας της επιχείρησης, καθώς και να αναπτύσσουν ένα σχέδιο 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να μειώσουν 
τους εν λόγω κινδύνους. Από το 1994, όταν η οδηγία-πλαίσιο 
της ΕΕ για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων ενσωματώθηκε στη νομοθεσία 
των Κάτω Χωρών, έγινε υποχρεωτικό για όλους τους εργοδότες 
που απασχολούν εργαζομένους για περισσότερες από 40 
ώρες την εβδομάδα να συντάσσουν κατάλογο καταγραφής και 
εκτίμησης των κινδύνων (RI&E).

Η αρχική εκτίμηση κινδύνου RI&E στις Κάτω Χώρες συνίστατο 
σε έναν απλό κατάλογο έντυπης μορφής, με γενικές ερωτήσεις 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίες έπρεπε να 
απαντηθούν από τον εργοδότη. Ωστόσο, καθώς 
οι ερωτήσεις ήταν γενικές και δεν αφορούσαν συγκεκριμένους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις και 
ειδικότερα οι μικρομεσαίες αντιμετώπιζαν συχνά δυσκολίες 
να προσαρμόσουν τις ερωτήσεις στα δεδομένα τους και 
να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια με τις κατάλληλες 
απαντήσεις. 

Ήταν μια χρονοβόρα υποχρέωση και αποτελούσε σημαντικό 
εμπόδιο, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που οδήγησε 
την κυβέρνηση και την οργάνωση εργοδοτών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την MKB-Nederland, να εξετάσουν 
τις δυνατότητες απλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας.

Διαδικτυακές λύσεις

Το αποτέλεσμα ήταν η διαμόρφωση του προγράμματος 
«MKB Arbo Activiteitenprogramma 2003-2005» (πρόγραμμα 
«επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ΜΜΕ»), που 
καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με την MKB-Nederland και 
την κυβέρνηση, με στόχο την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 
εργαλείου για την εκτίμηση κινδύνου (RI&E).

Το πρώτο αυτό διαδικτυακό εργαλείο για την εκτίμηση 
κινδύνου, που αναπτύχθηκε από την MKB-Nederland με 
τη μορφή μιας γενικής μεθοδολογίας ανεξάρτητης από 
κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, τέθηκε σε κυκλοφορία 
την άνοιξη του 2004. 

Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εργαλείων RI&E, ανατέθηκε 
στο TNO, έναν ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό, να 
παράσχει τεχνική υποστήριξη σε κλαδικές οργανώσεις που 
επιθυμούσαν να αναπτύξουν τα δικά τους εξειδικευμένα 
διαδικτυακά εργαλεία RI&E. Γνωρίζοντας τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, το Υπουργείο 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης των Κάτω 
Χωρών αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων διαδικτυακών εργαλείων RI&E για 20 
διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Οι κλάδοι επελέγησαν σε συνεργασία με την MKB-Nederland 
και βάσει των αναγκών και του ενδιαφέροντος συμμετοχής 

που εκδηλώθηκε από τους διάφορους κλάδους. Αφότου 
αναπτύχθηκαν τα εργαλεία για τους 20 κλάδους, έγινε 
ένα ακόμα βήμα, εξασφαλίζοντας  τη συμμετοχή των 
επαγγελματικών ενώσεων. Με τη συνεργασία των φορέων 
αυτού του σχήματος σχεδιάστηκαν περισσότερα από 80 
εργαλεία.

Εφαρμογή

Μετά την ανάπτυξη των συγκεκριμένων εργαλείων για κάθε 
κλάδο το 2004, προστέθηκαν στο σύστημα RI&E και άλλες 
υπηρεσίες. Επί του παρόντος, συνίσταται στα ακόλουθα:

•  172 διαφορετικά εξατομικευμένα διαδικτυακά εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνου,

•  ειδικό δικτυακό τόπο (www.rie.nl) με δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλα τα εργαλεία RI&E, 

•  γραφείο υποστήριξης RI&E για τη φιλοξενία 
του συστήματος/παροχή γενικής υποστήριξης,

•  γραφείο τεχνικής βοήθειας για τους φορείς ανάπτυξης και 
τους τελικούς χρήστες,

•  σύστημα ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων ως προς 
τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου.

Συμμετοχική προσέγγιση

Στην ανάπτυξη εργαλείων RI&E συμμετείχαν ενεργά εξαρχής 
αρκετοί εταίροι και ιδίως το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Απασχόλησης και η οργάνωση εργοδοτών μικρών 
επιχειρήσεων MKB-Nederland. Στην πορεία, σημαντικό 
ρόλο στη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης εργαλείων 
ανέλαβαν η Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
των Κάτω Χωρών (FNV), άλλες οργανώσεις εργαζομένων και 
κοινωνικοί εταίροι των συναφών κλάδων.

Ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών

Παρά το γεγονός ότι η ροή των διαδικασιών κατευθυνόταν 
κυρίως «από κάτω προς τα επάνω», το αρμόδιο Υπουργείο 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση του όλου 
έργου. Δεν αρκέστηκε μόνο στη χρηματοδότησή του, αλλά 
παράλληλα συμφώνησε να αλλάξει τις διοικητικές και νομικές 
διαδικασίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διενέργειας 
εκτίμησης κινδύνου για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς επίσης 
μείωσε το σχετικό κόστος. Όλη αυτή η ενεργός υποστήριξη 
από την αρχή του έργου RI&E ήταν ουσιώδης για 
την επιτυχία του.

Αποτελέσματα του RI&E

Εχέγγυο της επιτυχίας του έργου αποτελεί το γεγονός ότι τόσοι 
πολλοί διαφορετικοί κλάδοι έχουν αναπτύξει εξατομικευμένο 
εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Από τη δημιουργία του 
το 2003, ο δικτυακός τόπος του RI&E έχει δεχθεί συνολικά 
1,6 εκατομμύρια επισκέψεις, ενώ από τον Ιανουάριο του 2005, 
οπότε αναπτύχθηκε το πρώτο εργαλείο RI&E, κατά μέσο όρο 
περίπου 5 000 αντίγραφα εργαλείων RI&E για συγκεκριμένους 
κλάδους ανακτώνται μέσω διαδικτύου κάθε μήνα.



Η ενεργός συμμετοχή τους στο OiRA συνεπάγεται 

επιπλέον τη δημιουργία ενός εργαλείου για 

την εκτίμηση κινδύνου το οποίο:

• διατίθεται δωρεάν, 

• διατίθεται διαδικτυακά και είναι φιλικό προς τον χρήστη,

•  είναι στοχοθετημένο, ειδικό για κάθε κλάδο και πλήρως 

προσαρμόσιμο,

• η ανάπτυξή του υποστηρίζεται από την κοινότητα OiRA. 

Σίγουρος δρόμος προς 
την επιτυχία 
Οι στόχοι και οι φιλοδοξίες του έργου OiRA φαίνονται να 

είναι υψηλές, ωστόσο μπορούν να επιτευχθούν. Το OiRA 

βασίζεται στο δοκιμασμένο ολλανδικό εργαλείο για την 

εκτίμηση κινδύνου, το RI&E, το οποίο διατίθεται πλέον σε 

περισσότερες από 172 κλαδικές παραλλαγές, καθεμιά εκ 

των οποίων είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες ενός 

συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. 

Συνεπώς, το OiRA έχει αναπτυχθεί με βάση ένα ήδη 

επιτυχημένο μοντέλο σε εθνικό επίπεδο. 

Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τους διάφορους 

φορείς στον EU-OSHA για το OiRA είναι πολύ μεγάλο, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, γεγονός που 

καταδεικνύει σαφώς την αναγκαιότητα του εν λόγω 

εργαλείου. 

Εξέλιξη του OiRA
Το 2009 και 2010 το εργαλείο OiRA αναπτύχθηκε (βάσει 

του ολλανδικού RI&E) και δοκιμάστηκε υπό την εποπτεία 

της διευθύνουσας επιτροπής που ορίστηκε από τον EU-

OSHA, με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), 

την Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων 

της Ευρώπης (Businesseurope), την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), 

τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ενδιαφερόμενους φο
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Οι χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν πλέον 

να απολαμβάνουν τα τεχνικά επιτεύγματα που κατάφεραν 

οι Κάτω Χώρες και ο EU-OSHA. Το πεδίο εφαρμογής και 

το μέγεθος αυτής της ευκαιρίας είναι τεράστιο.

Συμμετοχή στο OiRA
Η υλοποίηση του OiRA εξαρτάται από την ισχυρή 

δέσμευση των συμμετεχόντων σε αυτό. Μέσα από 

τη διαρκή υποστήριξη και συμμετοχή των υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής, των κυβερνήσεων και των κοινωνικών 

εταίρων, το OiRA μπορεί να καλύψει την ανάγκη διάθεσης 

πρακτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση των πολύ 

μικρών και των μικρών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία 

διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και για τη βελτίωση 

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

συμμετοχής σας στο έργο, επισκεφθείτε τον δικτυακό 

τόπο http://oiraproject.eu ή επικοινωνήστε με 

τον Lorenzo Munar στην ηλεκτρονική διεύθυνση munar 
at osha.europa.eu. 
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Η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου 

είναι πλέον εύκολη

Από την εμπειρία προκύπτει ότι η σωστή εκτίμηση 
των κινδύνων στην εργασία είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών και υγιών 
χώρων εργασίας. Ωστόσο, η διαδικασία της διενέργειας 
εκτίμησης κινδύνου μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες δυσκολίες, 
ειδικότερα για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που 
ενδέχεται να μη διαθέτουν πόρους ή τεχνογνωσία για την 
αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA) ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν 
διαδικτυακή εφαρμογή, το διαδικτυακό διαδραστικό 
εργαλείο εκτίμησης κινδύνου OiRA (Online 
interactive Risk Assessment). Το εργαλείο OiRA βοηθά 
τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια 
σειρά στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου 
—από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους 
χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή 
μέτρων πρόληψης των κινδύνων και την ανάληψη δράσης—, 
καθώς και να παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να 
συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις (γραπτή εκτίμηση κινδύνου). 



Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία

Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, ΙΣΠΑΝΙΑ

Τηλ. +34 944794360, φαξ +34 944794383

http://www.oiraproject.eu
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