
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι,  µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο της δηµόσιας Υγείας και 
Υγιεινής. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγµάτων και 
οµαδική συµµετοχή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 17/96 κάθε εργοδότης 
οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των 

υφιστάµενων κατά την εργασία κινδύνων για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. Η εκτίµηση 
αυτή γίνεται από τον Τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό 

εργασίας ή τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης. Για 
µικρές επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόµων (κατηγορία Γ, 

άρθρο 2Π.∆. 294/88) και σε περιπτώσεις οπού υπάρχει η 
κατάλληλη επιµόρφωση, η εκτίµηση επαγγελµατικού 
κινδύνου µπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη, ο 

οποίος µπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα του Τεχνικού 
Ασφαλείας. 

Σε επιχειρήσεις των κλάδων εµπορίου, 
υπηρεσιών, βιοτεχνιών και ελαφρών 
βιοµηχανιών
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Με τον όρο επαγγελµατικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, ο οποίος προέρχεται από την 
επαγγελµατική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας, καθώς 
επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου,  αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών 
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι οι συµµετέχοντες µετά το πέρας αυτού, να έχουν κατανοήσει τα βήµατα µε τα οποία θα 
µπορέσουν να εκτιµήσουν τους επαγγελµατικούς κινδύνους, για την προστασία των εργαζοµένων και την βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 ηµέρα (8 ώρες)

Γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου

Νοµική υποχρέωση

Ανάλυση πηγών κινδύνου-επικινδυνότητας

Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου

Ποιοτική εκτίµηση για την ανίχνευση πηγών κινδύνου

Αξιολόγηση κινδύνων – µεθοδολογία ποσοτικής εκτίµησης κινδύνων

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εκτίµησης κινδύνου (τα παραδείγµατα που  
καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων)

Αναφορά στο εργαλείο Oira - παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα 
διαθέσιµα εργαλεία OiRA

Χρήση των check-list του ΕΛΙΝΥΑΕ

Συνήθη σφάλµατα κατά τη σύνταξη της µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού 
κινδύνου


