
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

  
 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           
ΔΗΜΟΣ    ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                     
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική 

                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.904,000€ ΤΜΗΜΑ  : Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & 
προμηθειών 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση εργασίας εκπόνησης 

μελέτης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 43 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων», ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή 
εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου 
εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. (παρ.1 άρθρο 2 
του Ν.3850/2010). 

Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών 
κάθε διεξαγόμενης εργασίας στο Δήμο  με σκοπό α)να εντοπιστούν οι πηγές 
επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα 
μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και 
αν αυτό δεν είναι δυνατόν  γ)να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη 
εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν  για 
τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. 
Συγκεκριμένα η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι, θα περιλαμβάνει: 
 

 Καταγραφή των στοιχείων των εγκαταστάσεων. 
1. Περιγραφή / καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του εργασιακού χώρου.  
2. Ανάλυση των φάσεων εργασίας και των λοιπών λειτουργιών για τον εντοπισμό 
των παραγόντων κινδύνου. 
3. Ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των αναρρωτικών 
αδειών που είναι καταχωρημένα στα αρχεία του Δήμου. 
 
 
 
 



 
 

 Καταγραφή των πηγών κινδύνου. 
Η εκτίμηση κινδύνου θα διεξαχθεί ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και θα 
καλύπτει όλους τους προκύπτοντες από την εργασία κινδύνους οι οποίοι είναι 
λογικά προβλέψιμοι και όλους τους χώρους εργασίας εξετάζοντας : 
 
1. Τα μηχανήματα και μεταφορικά μέσα και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων. 
2. Τους κινδύνους από την κτιριακή δομή (διάδρομοι, συστήματα αποθήκευσης, 
απομονωμένες θέσεις εργασίας κλπ) 
3. Ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικών και χημικών παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις θορύβου, φωτισμού, 
μετρήσεις υγρασίας / θερμοκρασίας, σκόνης 

Παρουσίαση των μεθόδων δειγματοληψίας και μέτρησης καθώς και του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

 
4. Την πυρασφάλεια των χώρων εργασίας 
5. Τον βοηθητικό εξοπλισμό (λέβητες κλπ ). 
6. Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς. 
7. Άλλες δραστηριότητες ( καθαρισμός, συντήρηση, επισκευές ). 
8. Διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στο άγχος ή στην ένταση κατά την 
εργασία, οργανωτικών και εξωτερικών κινδύνων και παράλληλη καταγραφή των 
υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας. 
9. Εκτίμηση των πληροφοριών ιατρικής παρακολούθησης και εργατικών 
ατυχημάτων. 
 

 Αξιολόγηση στοιχείων, συμπεράσματα – προτάσεις. 
 

Παρουσίαση των συμπερασμάτων και αναφορά των μέτρων και μέσων πρόληψης που 
πρέπει να ληφθούν και των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων σε όλους τους τομείς. 
Τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν 
συμπεράσματα και προτάσεις για : 
─Τον εργασιακό χώρο (σήμανση χώρου εργασίας, διάταξη μηχανών και εξοπλισμού, 
διάδρομοι κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, έξοδοι κινδύνου) 
─ Τα είδη / υλικά που αποθηκεύονται (κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων, 
απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας) 
─ Τις μηχανές και τον λοιπό εξοπλισμό (προστατευτικές διατάξεις, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ) 
─ Την υποδομή σε θέματα υγιεινής ( χώροι υγιεινής, χώροι ανάπαυσης, πρώτες 
βοήθειες) 



─ Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (χώροι και δραστηριότητες για τις οποίες 
απαιτούνται και προδιαγραφές των ΜΑΠ) 
─ Τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τη νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας αποδεικνύοντας στις αρμόδιες αρχές, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι 
σχετικοί με την εργασία παράγοντες και τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της 
υγείας και της ασφάλειας  των εργαζομένων. 
─ Την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για τα θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως 
πυρκαγιά, σεισμός,ατύχημα κλπ 
 
 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
 

Η ολοκλήρωση της γραπτής εκτίμησης θα πραγματοποιηθεί σε δυο (2) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
1 4.800 € 4.800,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 € 

  ΦΠΑ 23% 1.104,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.904,00 € 

 
 
       Ωραιόκαστρο,25-08-14   
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        O αναπληρωτής Προϊστάμενος   
           Τμήματος Προϋπολογισμού 

  Λογιστηρίου & Προμηθειών 
 
  
 
 


