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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού μετα

πτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί καρπό μιας προσπάθειας 

προσέγγισης των πιθανών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ε

πιχειρήσεις και η εύρεση πιθανών τρόπων αντιμετώπισής τους. Στην 

διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης των πιθανών κινδύνων έχουν λη- 

φθεί παραδείγματα από την διεθνή πραγματικότητα, όπου πολλοί από 

τους κινδύνους έχουν παρουσιαστεί και αντιμετωπιστεί αρκετά χρόνια 

πριν τους αντιληφθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Κίνδυνοι πιο σύγχρο

νοι, που έχουν ξεπηδήσει μέσα από την ολοένα γρηγορότερη τεχνολογι

κή εξέλιξη και την χρήση αυτής της εξέλιξης στις επιχειρήσεις, μας α

ναγκάζουν να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να αναζητούμε τρό

πους αντιμετώπισής τους.

Στην παρούσα εργασία στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια επιχειρείται 

μια προσέγγιση της έννοιας του κινδύνου γενικά της ένταξής του μέσα 

στην επιχείρηση και τα χαρακτηριστικά αυτού που θα κληθεί να τους α

ντιμετωπίσει ή να τους περιορίσει. Στα υπόλοιπα κεφάλαια εξετάζονται 

κάποιοι επιλεγμένοι κίνδυνοι οι οποίοι έχούν αξιολογηθεί ως οι σημαντι

κότεροι και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των κινδύνων που απει

λούν την επιχείρηση. Ο κάθε κίνδυνος αναλύεται και αξιολογούνται οι 

διάφορες παράμετροί του, παρουσιάζοντας και τρόπους αντιμετώπισης.

Μέσα στις προθέσεις του συγγραφέα του πονήματος είναι να απο- 

τελέσει η παρούσα εργασία ένα ερέθισμα για την πιο διεξοδική έρευνα 

πάνω στη διαχείριση των κινδύνων από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι ο

ποίες μέχρι σήμερα δείχνουν μεγάλη αμέλεια πάνω στον τομέα αυτό. Θα 

μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για κάποιον που 

θα ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα και να εμβαθύνει στα πλαίσια πιθανώς 

κάποιας διδακτορικής διατριβής.
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Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες που οφείλονται

α) Στον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνο Αγοραστό 

που ήταν ο επιβλέπων καθηγητής της εκπόνησης της παρούσας εργασί

ας και πάντα με προθυμία βοήθησε στο να ξεπεραστούν τα προβλήτα 

που προέκυψαν. Επίσης με τις χρήσιμες πληροφορίες του σε θέματα βι

βλιογραφίας και την χορήγηση ακόμη και προσωπικών του σημειώσεων 

βοήθησε στην έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της διπλωματικής εργα

σίας.

β) Στον Καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει

ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεώργιο Σιώμκο που εξετάζο

ντας την διπλωματική εργασία έκανε χρήσιμες διορθώσεις που συντέλε- 

σαν στην βελτίωση της εργασίας ολοκληρώνοντας την τελική της μορφή.

γ) Στο φίλο μου Χημικό Μηχανικό Γιάννη Σέμπο που συντέλεσε 

στην εύρεση στοιχείων από την προσωπική του βιβλιοθήκη αλλά και του 

Ε.Μ.Π. πάνω σε θέματα εργατικών ατυχημάτων.

δ) Στη Πυροσβεστική Υπηρεσία και ιδιαίτερα στο γραφείο Δημοσί

ων Σχέσεων για την άμεση εξυπηρέτηση και την παροχή στοιχείων και ε

ντύπων της Υπηρεσίας τα οποία εντάχθηκαν στην παρούσα εργασία.

ε) Στην οικογένειά μου για την ηθική συμπαράσταση σε όλη τη 

διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας αλλά και όλων των μέ

χρι σήμερα σπουδών μου.

Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσω ότι τα λάθη και οι παραβλέψεις 

βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον που έχει την ευθύνη της συγγραφής του 

πονήματος.

Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1998

Σπύρος Κ. Τζιάκας

5



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η λέξη κίνδυνος χρησιμοποιείται με διάφορες έννοιες και για 

τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε έναν μοναδικό ορισμό για τον 

κίνδυνο. Στην ξένη βιβλιογραφία συναντάμε λέξεις όπως risk, hazard, 

peril, loss κάθε μια από τις οποίες χρησιμοποιείται σε διαφορετική πε

ρίπτωση.

Η λέξη risk χρησιμοποιείται α) για αναφορά σε ασφαλισμένα α

ντικείμενα όπως σπίτια αυτοκίνητα κλπ., β) για κινδύνους όπως η φωτιά 

ή ο σεισμός, γ) για την πιθανότητα ενός γεγονότος που μπορεί να προ- 

καλέσει απώλειες, δ) για την απώλεια αντικειμένων, ε) για επικίνδυνες 

καταστάσεις.

Με την λέξη peril χαρακτηρίζονται γεγονότα που μπορεί να προ- 

καλέσουν απώλειες όπως μια φωτιά, ένας τυφώνας, μια έκρηξη. Η λέξη 

hazard προσδιορίζει ταυτόχρονα την συχνότητα και το μέγεθος των α

πωλειών.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως τίποτε δεν μπορεί να χαρακτηρι

στεί ως απολύτως ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα επίπεδο 

κινδύνου που το θεωρούμε αποδεκτό. Όταν επομένως χαρακτηρίζουμε 

κάτι ως ασφαλές αυτό σημαίνει ότι απλά το επίπεδο του κινδύνου που 

περικλείει δεν έχει ξεπεράσει τα όρια που έχουμε θέσει σαν αποδεκτά.

Κίνδυνος κοι επικινδυνότητα

Θα ήταν ίσως χρήσιμο να διακρίνουμε την έννοια της επικινδυ- 

νότητας από αυτήν του κινδύνου. Με τον όρο επικινδυνότητα εννοούμε 

την πιθανότητα να συμβούν ανεπιθύμητα γεγονότα ή να υπάρξουν αρ

νητικές συνέπειες ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ενέργειας ή 

μιας σειράς ενεργειών. Ακόμη ως επικινδυνότητα ορίζεται η πιθανότη
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τα να συμβεί ατύχημα, καταστροφή ζημιά ή απώλεια. Συχνά η επικινδυ- 

νότητα ορίζεται ως η πιθανότητα αποτυχίας και το μέγεθος της πιθα

νής ζημιάς. Για την ανάλυση της επικινδυνότητας θα πρέπει να ποσοτι- 

κοποιήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις, να τις αξιολογήσουμε και να ε- 

πιλέξουμε μεταξύ πολλών εναλλακτικών τον καταλληλότερο τρόπο ε

πέμβασης, ώστε να ελαττωθούν ή και να αποφευχθούν τελείως οι κίν

δυνοι.

Ο όρος κίνδυνος χρησιμοποιείται συχνά με την ίδια σημασία να 

και ουσιαστικά σημαίνει την προδιάθεση για την πρόκλησης κάποιας 

βλάβης. Επίσης σαν κίνδυνος ορίζεται ό,τι έχει να κάνει με τις αρνητι

κές επιπτώσεις, τη ζημία, την καταστροφή, την απώλεια, ή το ατύχημα 

που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ενός σεναρίου, μιας σειράς 

δηλαδή γεγονότων και ενεργειών χωρίς να ληφθεί υπόψη καθόλου η 

πιθανότητα να συμβούν έτσι τα πράγματα, θεωρώντας δηλαδή ότι οι α

νεπιθύμητες συνέπειες θα συμβούν οπωσδήποτε. Η έννοια δηλαδή του 

κινδύνου αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα κάποιου γεγονότος και την 

έννοια του "κακού" απαλλαγμένη από την πιθανότητα που υπάρχει να 

συμβεί αυτό.

Η επικινδυνότητα από την άλλη εκφράζεται ως ο συνδυασμός 

του κινδύνου όπως ορίστηκε προηγουμένως και της πιθανότητας να 

συμβεί το σενάριο που οδηγεί στον κίνδυνο. Η επικινδυνότητα επομέ

νως αποτελεί την πιθανολογική θεώρηση του κινδύνου, καθώς εμπε

ριέχει επιπλέον την πιθανότητα να συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός και 

εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους. Η μελέτη της επικινδυνότητας 

έχει κυρίως εφαρμογή στην ασφάλεια στη βιομηχανία και στη λήψη ε

πιχειρησιακών αποφάσεων.

Η ανάλυση της επικινδυνότητας συνίσταται στη συστηματική 

μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή με στόχο την κατα

νόηση των μηχανισμών και της φύσης των αρνητικών συνεπειών που 

μπορεί να προκληθούν στην ανθρώπινη υγεία, την ζωή, το περιβάλλον, 

τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα κλπ. Η διαδικασία της ανάλυσης είναι 

αρκετά περίπλοκη γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο 

ανθρώπινος, ο περιβαλλοντικός, ο τεχνολογικός κλπ., Τελικός σκοπός 

είναι να γνωρίσει η διεύθυνση της επιχείρησης ότι οι λειτουργίες βρί
7
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σκονται σε ένα επιτρεπτό "επίπεδο ασφαλείας". Με τον τελευταίο όρο 

εννοούμε ότι η επικινδυνότητα βρίσκεται μεταξύ ενός κάτω ορίου, της 

πλήρους εξάλειψής της ( πρακτικά αδύνατο ), και ενός άνω ορίου, να 

πληροί δηλαδή τα απαραίτητα πρότυπα (standards) ( πράγμα όχι ικα

νοποιητικό ).

Με την ανάλυση επομένως συλλέγουμε και μελετάμε τις πληρο

φορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους και επιπλέον κάνουμε εκτί

μηση της επικινδυνότητας, αφού ποσοτικοποιήσουμε τις πιθανότητες 

και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην εξέλιξη των πραγμά

των.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι πολύ σημαντικά γιατί απο

τελούν τα πρωτογενή στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να προχωρή

σουμε στην διαχείριση της επικινδυνότητας. Με τον όρο διαχείριση α

ναφερόμαστε σε κάθε όψη ενός συστήματος, ξεκινώντας από τον προ

γραμματισμό και τον σχεδίασμά του, συνεχίζοντας στην κατασκευή 

του, και φθάνοντας μέχρι την λειτουργία και την διαχείρισή του. Πρέ

πει να τονίσουμε ότι η ανάλυση της επικινδυνότητας θα πρέπει να έχει 

την ίδια βαρύτητα και σημασία με τη διαδικασία μεγιστοποίησης του 

κέρδους της επιχείρησης (έρευνα αγοράς, μέθοδοι ολικής ποιότητας 

προϊόντων, κόστος παραγωγής προώθηση προϊόντων κλπ.)

Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας γίνεται με ποσοτικές και 

καθαρά επιστημονικές πράξεις που παραπέμπουν στη μέτρηση της πι

θανότητας να συμβούν τα ανεπιθύμητα γεγονότα και στην αποτίμηση 

των συνεπειών που μπορεί να προκληθούν.

Η εκτίμηση και ο υπολογισμός της επικινδυνότητας έχει ως στό

χο τον προσδιορισμό των ανεπιθύμητων συνεπειών που είναι δυνατόν 

να συμβούν από κάποια ενέργεια, την αξιολόγηση της σοβαρότητας 

τους σε σχέση με τον τρόπο που οι ενδιαφερόμενοι τις αντιμετωπίζουν 

και τέλος τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στον περιορισμό και 

ίσως την πλήρη αποφυγή τους. Γενικά η διαδικασία υπολογισμού της 

επικινδυνότητας ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό, τον υπολογισμό 

και την διαχείριση της επικινδυνότητας.
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Ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας μπορεί να διακριθεί στον 

καθορισμό των κινδύνων και στην εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ο κα

θορισμός των κινδύνων συνίσταται στην αναγνώριση των πηγών τους και 

στην διαδικασία της έρευνας, της παρακολούθησης και του ελέγχου των 

αιτίων που μπορεί να προκαλέσει τους κινδύνους. Μετά τον καθορισμό 

μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση σειράς σεναρίων με τους 

πιθανούς τρόπους εξέλιξης των πραγμάτων που θα οδηγήσουν σε ανε

πιθύμητα γεγονότα.

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας ακολουθεί τον καθορισμό των 

κινδύνων και αναφέρεται στην εκτίμηση της πιθανότητας να πραγματο

ποιηθεί ένα συμβάν, καθώς και στην αποτίμηση του μεγέθους των δυ

σμενών επιπτώσεων που υπάρχει φόβος να συμβούν.

Ο υπολογισμός του κινδύνου στηρίζεται κυρίως σε κριτήρια κοι

νωνικά και αναφέρεται στην αποτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων, 

στη διαβάθμισή τους, καθώς και στην αξιολόγησή τους με βάση τον τρό

πο που οι ενδιαφερόμενοι τους αντιμετωπίζουν και τον βαθμό που οι 

κίνδυνοι αυτοί γίνονται αποδεκτοί από το κοινό. Ο υπολογισμός είναι 

μια διαδικασία σύνθετη που βοηθάει να καθορίσουμε την σχετική αξία 

των κινδύνων η οποία σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο και τον βαθμό που
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οι ενδιαφερόμενοι υπολογίζουν, φοβούνται ή αποδέχονται τους κινδύ

νους που τους απειλούν.

Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει ένα μέτρο 

του μεγέθους της οικονομικής επένδυσης που μπορεί να γίνει στο επό

μενο στάδιο (της διαχείρισης του κινδύνου) για τον περιορισμό ή την α

ποφυγή των κινδύνων. Αυτό συμβαίνει γιατί με την διαδικασία του υπο

λογισμού του κινδύνου συνδέεται άμεσα ο υπολογισμός της δαπάνης 

που θα δεχόταν να υποβληθούν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να γλιτώσουν 

από τις δυσμενείς συνέπειες που τους απειλούν.

Η διαχείριση του κινδύνου είναι στενά συνδεδεμένη με τα αποτε

λέσματα των προηγούμενων σταδίων. Συγκεκριμένα τα χρησιμοποιεί σαν 

ποσοτικά κριτήρια για την λήψη αποφάσεων και την διατύπωση των ε

ναλλακτικών προτάσεων που θα οδηγήσουν στον περιορισμό, την ελαχι- 

στοποίηση ή και την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων.

Στο στάδιο αυτό επίσης αναπτύσσονται στρατηγικές επέμβασης 

και τροποποίησης της κατάστασης των υπό μελέτη συστημάτων καθώς 

και διαδικασίες πρόβλεψης και έγκαιρης αναγνώρισης των πηγών των 

κινδύνων μέσω δικτύων παρακολούθησης, με σκοπό τον περιορισμό ή 

την αποφυγή των δυσμενών εξελίξεων.

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Την έννοια του κινδύνου στις διάφορες μορφές του μπορούμε να 

την κατατάξουμε σε ζεύγη κατηγοριών. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερι

κές από τις κατηγορίες αυτές.

Avtik£iu£vik0c - Υττοκειυενικός ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο Αντικειμενικός κίνδυνος είναι το μέτρο του βαθμού απόκλισης 

των πραγματικών συμβάντων προς τα αναμενόμενα υποθετικά. Η από

κλιση αυτή είναι μεγάλη όταν κάνουμε προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη 

μας λίγα πραγματικά γεγονότα του παρελθόντος και μειώνεται με την 

αύξηση των παρατηρούμενων συμβάντων. Αυτό εξηγείται από το γεγο

νός ότι η εμπειρία που έχουμε από παρατηρήσεις που έχουν συμβεί μας 

δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες μεταβλητές
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και να καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό τα πιθανά σενάρια που είναι δυνατόν 

να συμβούν. Είναι προφανές πώς ο αντικειμενικός κίνδυνος δεν έχει κα

μιά έννοια όταν αναφερόμαστε σε μεμονωμένα γεγονότα ή σε μικρό α

ριθμό γεγονότων.

Όταν ο Αντικειμενικός Κίνδυνος δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με 

ικανοποιητική ακρίβεια είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τον Υποκει

μενικό Κίνδυνο. Επίσης πολλές φορές οι ενδείξεις των δεδομένων που 

διαθέτουμε οδηγούν σε συμπεράσματα διαφορετικά από την άποψη των 

διευθυντών και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων. Αυ

τοί στηρίζονται στην πείρα που διαθέτουν και στην διαίσθηση που έχουν 

αποκτήσει στον χώρο που κινούνται, οπότε για την ανάλυση κάποιων 

προβλημάτων εμπιστεύονται περισσότερο τον Υποκειμενικό Κίνδυνο.

Στην περίπτωση που μιλάμε για Υποκειμενικό Κίνδυνο θα πρέπει 

να διακρίνουμε δύο κατηγορίες αντιμετώπισης του κινδύνου. Στην πρώ

τη κατηγορία κατατάσσονται αυτοί που δεν διστάζουν να παίρνουν με

γάλο κίνδυνο με προοπτική να έχουν μεγάλα οφέλη αλλά και πιθανές με

γάλες ζημίες. Αυτοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία χαρακτηρίζο

νται στην διεθνή βιβλιογραφία ως "risk lovers" και κάνουν πάντα επιλο

γές με μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας αποφεύγοντας εκείνες που το α

ποτέλεσμά τους είναι προφανές και δεδομένο.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι δεν είναι πολύ ριψοκίνδυ

νοι και λαμβάνουν αποφάσεις που το αποτέλεσμά τους είναι σε μεγάλο 

βαθμό αναμενόμενο. Αυτοί δεν έλκονται όπως οι προηγούμενοι από την 

αβεβαιότητα και στην βιβλιογραφία τους συναντάμε σαν "risk hater" και 

"risk averter".

Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε πως κάποιος που σε μια συγκε

κριμένη περίοδο είναι risk lover θα χαρακτηρίζεται έτσι και στο μέλλον ή 

θα είναι επίσης risk lover σε κάθε τομέα που καλείται να λάβει αποφά

σεις. Έχει βρεθεί από έρευνες πως άτομα που είναι risk averters ως 

προς τον οικονομικό κίνδυνο μπορεί να είναι risk lovers ως προς τον κοι

νωνικό ή τον φυσικό κίνδυνο και αντιστρόφως.
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ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ - ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με την έννοια του κινδύνου 

έχουν κάνει την διάκριση μεταξύ του μη κερδοσκοπικού και του κερδο

σκοπικού κινδύνου. Η διάκριση αυτή χαρακτηρίζει σαν μη κερδοσκοπικό 

τον κίνδυνο που έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα και στην περίπτωση 

που συμβεί ένα γεγονός μη κερδοσκοπικού κινδύνου θα έχουμε μόνο πι

θανές απώλειες. Σαν παραδείγματα τέτοιου κινδύνου μπορούμε να ανα

φέρουμε την φωτιά, έναν τυφώνα, μια έκρηξη, έναν σεισμό, μια πλημμύ

ρα κλπ. Αντίθετα σαν κερδοσκοπικός κίνδυνος χαρακτηρίζεται αυτός 

που μπορεί να έχει εναλλακτικά θετικές ή αρνητικές συνέπειες και μπο

ρούμε να αναμένουμε τόσο κέρδη όσο και ζημίες από την ανάληψη του 

κινδύνου αυτού. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι κλασσικό παράδειγμα 

κερδοσκοπικού κινδύνου αφού η ανάληψή του με τις επιμέρους επιχει

ρηματικές αποφάσεις μπορεί να οδηγήσει είτε σε κέρδη είτε σε ζημίες.

Ο μη κερδοσκοπικός κίνδυνος έχει την ιδιαιτερότητα να αντιμε

τωπίζεται με ασφάλεια που παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και 

από μέτρα πρόληψης που είναι δυνατόν να ληφθούν. Ο κερδοσκοπικός 

κίνδυνος δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε όλες τις μορφές των κινδύ

νων που περιλαμβάνει. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες σύγχρονες μορφές α

σφάλισης που καλύπτουν και περιπτώσεις κερδοσκοπικών κινδύνων.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ - ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συχνά συναντάμε στη βιβλιογραφία τον διαχωρισμό του κινδύνου 

σε δυναμικό και σε στατικό. Οι δυναμικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την α

βεβαιότητα που υπάρχει σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ό

που αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, 

οι ανταγωνιστές και οι συνεργάτες, η τεχνολογία κλπ. Από την άλλη σαν 

στατικοί κίνδυνοι χαρακτηρίζονται αυτοί που η ύπαρξή τους δεν εξαρτά- 

ται από τέτοιες αλλαγές και συνήθως τέτοιοι κίνδυνοι είναι αυτοί που 

φέρνουν ολοσχερή καταστροφή χωρίς δυνατότητα θετικού αποτελέσμα

τος. Οι δυναμικοί κίνδυνοι αντίστοιχα είναι πιο συγγενική έννοια των 

κερδοσκοπικών κινδύνων. Παρά το γεγονός ότι παλιότερα οι ασφαλιστι

κές εταιρίες δεν ασχολούνταν καθόλου με την ασφάλιση έναντι στους

12



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

δυναμικούς κινδύνους, σήμερα οι έννοιες στατικός και δυναμικός κίνδυ

νος θεωρούνται αλληλένδετες και αντιμετωπίζονται κοινά. Σαν παρά

δειγμα της σύνδεσης που έχει καλλιεργηθεί μπορούμε να αναφέρουμε 

την περίπτωση του κίνδυνου από φωτιά (στατικός κίνδυνος) η αντιμετώ

πιση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές συνθή

κες υπερπληθυσμού σε κάποιες περιοχές, τις τεχνολογικές εξελίξεις σε 

οικοδομικά υλικά υψηλής αντοχής σε φωτιά, την συμπεριφορά των αν

θρώπων απέναντι σε μέτρα πρόληψης κλπ. (δυναμικοί κίνδυνοι).

ΣΧΕΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως το κέρδος είναι η ανταμοιβή 

για την ανάληψη σε κάποιο βαθμό κινδύνου. Φυσικά ανάλογα με τον 

βαθμό του κινδύνου προσδοκούμε και το ανάλογο μέγεθος σε κέρδος. 

Από το παραπάνω μπορούμε να πούμε πως στην περίπτωση που εξαλει- 

φθεί ο κίνδυνος θα εξαλειφθεί και η ανάγκη για κέρδος. Για να συμβεί 

βέβαια αυτό θα χρειαστούν τόσα χρήματα για τις ασφαλιστικές εταιρίες 

που τελικά όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν στην αντιμετώπιση του κινδύνου 

και το κέρδος θα είναι μηδενικό.

Βέβαια οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταβιβάσουν στις ασφαλι

στικές εταιρίες μόνο τους μη κερδοσκοπικούς κινδύνους. Οι τελευταίες 

αντιμετωπίζουν τους παραπάνω κινδύνους αντισταθμίζοντας τις ζημίες 

με τα κέρδη κάνοντας συμφωνίες με πολλές επιχειρήσεις και προσπα

θώντας να παίρνουν μέτρα για ελαχιστοποίηση των κινδύνων στις επι

χειρήσεις αυτές.

Φυσικά η ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου πολλές φορές οφεί

λεται στην άγνοια που έχουν οι επιχειρηματίες και κάνουν την είσοδό 

τους σε κάποιο κλάδο επειδή παρασύρονται από τους ανταγωνιστές 

τους. Η ελπίδα για το κέρδος είναι το απατηλό δέλεαρ που οδηγεί το 

κεφάλαιο στην ανάληψη κινδύνου χωρίς την παραμικρή εγγύηση για την 

τελική επίτευξη του κέρδους. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί σε 

κάποιο βαθμό το κέρδος είναι να μείνουν οι ανταγωνιστές μακριά και να 

υπάρξει μια περίοδος μοναχικότητας και υψηλών κερδών. Τους ανταγω
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νιστές μπορεί να τους κρατήσει μακριά η μεγάλη αβεβαιότητα και ο φό

βος τους στην ανάληψη κινδύνου.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το κέρδος είναι ταυτόχρονα το απατη

λό θέλγητρο αλλά και η ανταμοιβή για την ανάληψη του κερδοσκοπικού 

κινδύνου. Οι διάφορες προσπάθειες μείωσης του κινδύνου βοηθούν 

βραχυχρόνια στην διατήρηση των κερδών, όμως μακροχρόνια τέτοιες 

προσπάθειες επιφέρουν στην σταθερότητα η οποία έχει σαν συνέπεια τη 

μείωση των κερδών.
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Ο κίνδυνος διεισδύει σε ολόκληρη την επιχείρηση και η διαχείρι

σή του με τρόπο επιστημονικό είναι καθοριστική για την επιτυχή αντιμε

τώπισή του στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες. Πολλές φορές τα 

λάθη και οι αποτυχίες της διοίκησης εντοπίζονται στην αποτυχία της να 

αναγνωρίσει τους κινδύνους και να τους διαχειριστεί. Είναι γεγονός άλ

λωστε πως οι διευθυντές έχουν την τάση να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 

στην αύξηση του κέρδους και να παραμελούν την διαχείριση του κινδύ

νου θεωρώντας την μικρότερης σημασίας. Φυσικά στις περισσότερες 

περιπτώσεις υπάρχει μια σχέση αναλογίας μεταξύ του κινδύνου που α

ναλαμβάνει η επιχείρηση και των κερδών που αναμένονται.

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα τμήματα της επιχείρησης που 

μπορούμε να διαπιστώσουμε πως υπάρχει κίνδυνος, και στη συνέχεια θα 

δώσουμε κάποιες κατηγορίες κινδύνων και μεθόδους για την αντιμετώ

πισή τους.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μόνιμα τον κίνδυνο απωλειών στην 

υλική περιουσία τους αλλά και στο προσωπικό τους από συνηθισμένους 

κινδύνους όπως η πυρκαγιά, μια έκρηξη, η πλημμύρες, οι κλοπές, ο θά

νατος και η αναπηρία του προσωπικού. Οι παραπάνω απώλειες μπορεί 

να είναι τόσο άμεσες όσο και έμμεσες. Για παράδειγμα μια φυσική κατα

στροφή μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή στην υλική 

περιουσία της επιχείρησης αλλά η ζημία μπορεί και να έχει την μορφή 

των μειωμένων πωλήσεων λόγω της οικονομικής ύφεσης που προήλθε 

έμμεσα επειδή συνέβη κάποια καταστροφή.
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Συνήθως οι κίνδυνοι αυτής της μορφής μπορούν να αντιμετωπι

στούν μέσω της ασφάλειας σε κάποια ασφαλιστική εταιρία με την κατα

βολή κάποιου οικονομικού τιμήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ MARKETING

To Marketing έχει οριστεί σαν όλες εκείνες οι ενέργειες που είναι 

αναγκαίες για να προωθήσει η επιχείρηση τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

της προς τους καταναλωτές. Οι πιο βασικές ενέργειες είναι οι αγορές 

και οι πωλήσεις, η μεταφορά των προϊόντων και η αποθήκευσή τους, 

πληροφορίες και έρευνα αγοράς, τυποποίηση. Σε κάθε μία από αυτές τις 

ενέργειες η επιχείρηση διατρέχει και διαφορετικό κίνδυνο όπως θα ανα

λύσουμε παρακάτω.

$ Αγορές και Πωλήσεις
Μια επιχείρηση είναι αναγκασμένη να αποδεχθεί μεγάλο κίνδυ

νο κατά τη διαδικασία των αγορών από τους προμηθευτές και 

των πωλήσεων στους πελάτες. Για παράδειγμα κάποιος πωλη- 

τής ίσως να μην είναι σε θέση να πωλήσει τα αποθέματα που έ

χει η επιχείρηση και να αναγκαστεί να τα πουλήσει σε χαμηλό

τερη τιμή έχοντας έτσι οικονομική ζημία. Τέτοια προβλήματα 

στη τιμή μπορεί να προκύψουν με την αλλαγή των προτιμήσεων 

των καταναλωτών, την αλλαγή της μόδας, απρόσμενες καιρικές 

συνθήκες (σε εποχιακά προϊόντα), αδυναμία εύρεσης έμπειρων 

και ικανών πωλητών, αδυναμία διεύρυνσης των περιόδων πί

στωσης, χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών από τους ενδιάμεσους που 

προωθούν τα προϊόντα κλπ.

Άλλο παράδειγμα κινδύνων στις αγορές και πωλήσεις μπορού

με να αναφέρουμε την περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν 

ξεκάθαρη αγορά στόχο ή έχουν αγορά στόχο αλλά δεν κάνουν 

την κατάλληλη προώθηση που απαιτείται για το τμήμα αυτό των 

καταναλωτών. Επίσης πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη ο 

ανταγωνισμός και οι τάσεις των καταναλωτών. Όλα αυτά μπο

ρεί να οδηγήσουν σε άσκοπες και ακριβές ενέργειες προώθη

16



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

σης και να δημιουργήσουν οικονομική ζημία για την επιχείρη

ση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι εννέα στα δέκα νέα προϊόντα 

που βγαίνουν στην αγορά δεν καταφέρνουν να τύχουν την απο

δοχή των καταναλωτών και αποσύρονται από τον κατασκευαστή 

τους με δεδομένη την οικονομική απώλεια της έρευνας και α

νάπτυξής τους, της διαφήμισης για την εισαγωγής τους, τα κα

νάλια διανομής κλπ.

Μεταφορές

Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους προς τα σημεία διανομής 

κινδυνεύουν από κλοπή, μερική ή ολική καταστροφή ακόμη και 

κατάσχεση σε περίπτωση διεθνών πωλήσεων. Η ευθύνη της με

ταφοράς μπορεί να βαρύνει τόσο τον πωλητή όσο και τον αγο

ραστή, ανάλογα με την συμφωνία που έχει γίνει. Σε κάθε περί

πτωση η οικονομική ζημία για όποιον έχει την ευθύνη της μετα

φοράς μπορεί να είναι πολύ μεγάλη και ίσως τον οδηγήσει ακό

μη και σε κατάρρευση.

Καθυστερήσεις στην παράδοση παίζουν επίσης σημαντικό ρό

λο, αφού κάποια πτώση της τιμή στην αγορά μειώνει το περι

θώριο κέρδους του αγοραστή που πρόκειται μεταπωλήσει τα 

προϊόντα.

Απρόσμενη ζημία προέρχεται και από γεγονότα όπως απαγό

ρευση εισαγωγών από μια χώρα στην οποία η επιχείρηση έχει 

πελάτες ή κάποια απεργία στα τελωνεία με συνέπεια την καθυ

στέρηση των προϊόντων. Η καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα επώ- 

δυνη όταν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα όπως φρούτα, λαχα

νικά, τρόφιμα κλπ. που πρέπει να καταναλωθούν όσο είναι φρέ

σκα.

Αποθήκευση

Η έλλειψη των κατάλληλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης μπο

ρεί να προκαλέσουν απρόσμενους κινδύνους στην κάθε επιχεί

ρηση. Συνήθεις κίνδυνοι όπως μια πυρκαγιά ή κάποια έκρήξη
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μπορεί να προσβάλουν τα αποθηκευμένα προϊόντα αν δεν έ

χουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισής τους στους χώρους αποθή

κευσης.

Επίσης η καθυστέρηση της μεταφοράς των αποθηκευμένων 

προϊόντων προς πώληση αυξάνει το κόστος αποθήκευσης και 

μειώνει το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης.

Ζημία ακόμη προκαλείται από πλαστογραφήσεις των εγγράφων 

που αναφέρουν το περιεχόμενο μιας αποθήκης από τους υπαλ

λήλους που την διαχειρίζονται με σκοπό να κλέψουν την επι

χείρηση για δικό τους όφελος.

Πληροφόρηση και Τυποποίηση

Η αποτυχία συλλογής σωστών πληροφοριών για την αγορά και 

τις τάσεις που υπάρχουν στους καταναλωτές μπορεί να αποτε- 

λέσει σοβαρή πηγή κινδύνου για κάθε επιχείρηση. Προφανώς η 

εισαγωγή νέου προϊόντος χωρίς την κατάλληλη έρευνα αγοράς 

που να δίνει στοιχεία των προτιμήσεων των καταναλωτών, των 

αποδεκτών τιμών, της ποσότητας που μπορεί να απορροφηθεί 

από την αγορά, αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας και απόσυρσης 

του προϊόντος.

Η τυποποίηση του προϊόντος βοηθάει επίσης στην μείωση του 

κινδύνου όπως η συλλογή πληροφοριών. Με την τυποποίηση ε

πιτυγχάνεται η μαζική παραγωγή του προϊόντος, η ευκολότερη 

αποθήκευσή του και η μεταφορά του στα σημεία διανομής και 

επομένως το χαμηλότερο κόστος που αυξάνει τα κέρδη της ε

ταιρίας και την κάνει και πιο ανταγωνιστική στην αγορά που κι

νείται.

XonuaTooiKOvouiKQC Κίνδυνος

Οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αντεπεξέλθουν στις οικονο

μικές τους υποχρεώσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πίστωση 

που παίρνουν από τους προμηθευτές τους και το δανεισμό από τράπε

ζες. Στη περίπτωση που η πιστωτική περίοδος μειωθεί ή χάσει η επιχεί-
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ρηση την πιστοληπτική της ικανότητα από τις τράπεζες που συνεργάζε

ται, μπορεί να έχει τεράστια οικονομική ζημία και να οδηγηθεί ακόμη και 

σε πτώχευση. Επίσης μεταβολές απρόσμενες στα επιτόκια δημιουργούν 

συνθήκες αστάθειας και μειώνουν τα κέρδη της επιχείρησης βγάζοντάς 

την έξω από το σχεδίασμά που έχει κάνει. Γενικά όταν η επιχείρηση κι

νείται με ξένα κεφάλαια θα πρέπει να επιδιώκει να έχει θετική οικονομι

κή μόχλευση.

Η αφερεγγυότητα των πελατών και η πιθανή χρεοκοπία τους είναι 

άλλη μια πηγή οικονομικών απωλειών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ό

ταν η επιχείρηση έχει λίγους πελάτες και είναι η πορεία των κερδών της 

συνδέεται άμεσα με τον καθένα από αυτούς. Η πιθανή οικονομική κα

τάρρευση ενός πελάτη μπορεί να συμπαρασύρει και την ίδια την επιχεί

ρηση σε μεγάλη οικονομική ζημία.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η πολιτική επενδύσεων της επιχεί

ρησης σε ομολογίες και άλλες μετοχές ώστε να πετύχει μείωση του κιν

δύνου που διατρέχει. Ένα καλό χαρτοφυλάκιο, που εξασφαλίζει τη με

γαλύτερη δυνατή απόδοση και περιορίζει τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπε

δα, μπορεί να αποτελέσει για την επιχείρηση σημαντικό παράγοντα αύ

ξησης των κερδών και χρηματοδότησης των δικών της δραστηριοτήτων 

με ίδια κεφάλαια.

Κίνδυνος Προσωπικού και Παοανωνιίς

Οι αποφάσεις της διοίκησης για θέματα του προσωπικού και της 

παραγωγής περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους που δεν είναι εμφανείς 

και η αποτυχία αναγνώρισης τους από την αρχή έχει οδηγήσει πολλές ε

πιχειρήσεις σε ζημία. Για παράδειγμα η πρόσληψη ενός πωλητή και η α

μοιβή του με ποσοστά επί των πωλήσεων που πετυχαίνει, μεταφέρει ένα 

σημαντικό κομμάτι του κινδύνου χαμηλών πωλήσεων από την επιχείρηση 

στον πωλητή. Βέβαια μακροχρόνια η πολιτική αυτή μπορεί να ζημιώσει 

την επιχείρηση αφού ο πωλητής στην προσπάθειά του να έχει υψηλές 

πωλήσεις πιθανόν να παραμελεί το service που παρέχει στους πελάτες ή 

ακόμη και να μην ασχολείται με μικρούς πελάτες που μπορούν στο μέλ

λον να εξελιχθούν σε μεγαλύτερους.
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Επίσης η τοποθέτηση ενός ατόμου σε κάποια θέση πρέπει να 

συμβαδίζει με τον χαρακτήρα του. Δεν είναι σωστό σε κάποια θέση που 

απαιτείται η ανάληψη κινδύνου να τοποθετηθεί κάποιος που αποφεύγει 

συστηματικά τον κίνδυνο γιατί και αυτός θα αποτύχει και η εταιρεία θα 

ζημιωθεί, αφού θα παρουσιάσει χαμηλότερο τζίρο, μικρότερη λειτουργι

κή απόδοση και κακή ψυχολογία των εργαζομένων εξαιτίας των άσχημων 

αποτελεσμάτων τους.

Όσον αφορά την παραγωγή η επιχείρηση λαμβάνει διάφορες α

ποφάσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο. Η επέκταση των εγκαταστάσεων, η 

δημιουργία περισσότερων γραμμών παραγωγής, η υπερωριακή απασχό

ληση του προσωπικού, η κακή διαχείριση των αποθεμάτων, μπορούν να 

οδηγήσουν σε οικονομική απώλεια αν δεν υπάρξει εκ των προτέρω προ

σεχτικός σχεδιασμός των κινήσεων, έρευνα της αγοράς, γνώση του α

νταγωνισμού.

Κίνδυνος Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους 

κινδύνους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρη

σης. Στο εξωτερικό περιβάλλον ανήκουν η γενικότερη οικονομία της χώ

ρας, η νομοθεσία που επιβάλλεται και πρέπει να υπακούσει η επιχείρη

ση, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αντιλήψεις των ανθρώπων που μπορεί 

να είναι αντίθετοι με την λειτουργία της επιχείρησης, οι τεχνολογικές ε

ξελίξεις που βελτιώνουν τις συνθήκες παραγωγής και πρέπει να τις πα

ρακολουθεί η κάθε επιχείρηση.

Είναι λογικό ότι μια επιχείρηση που λειτουργεί σε μια κοινωνία με 

μεγάλη εγκληματικότητα, χαμηλό βιοτικό επίπεδο, μη υπακοή στους νό

μους, θα έχει προβλήματα και θα είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στους 

εξωτερικούς κινδύνους και θα είναι αναγκασμένη να υποβληθεί σε μεγά

λα έξοδα ώστε να αποκτήσει ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας. Φυσικά η 

δραστηριοποίηση στο εξωτερικό έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αφού πρέπει 

να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι τοπικοί παράγοντες σε ένα περι

βάλλον άγνωστο και δυναμικό. Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς εί

ναι η πολιτική σταθερότητα, η δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής συ-
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ναλλάγματος, ο πληθωρισμός της ξένης χώρας, η αντιμετώπιση από την 

κυβέρνηση των ξένων επενδυτών, ο ρυθμός αύξησης της οικονομίας, οι 

δυνατότητα για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, η σταθερότητα των 

συνθηκών της αγοράς, η ποιότητα των επικοινωνιών. Ο κάθε παράγο

ντας από τους παραπάνω έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για 

κάθε επιχείρηση, και παίζει διαφορετικό ρόλο κάθε φορά ανάλογα με 

την επιχειρηματική απόφαση.

Ο C.A.Kulp ανάλυσε τους παράγοντες που δημιουργούν κίνδυνο 

αποδίδοντάς τους σε δύο κύριες πηγές, εκείνους που πηγάζουν από τις 

συνθήκες της κοινωνίας στο σύνολό της, και εκείνους που προέρχονται 

από μεμονωμένα άτομα. Οι πρώτοι χαρακτηρίζονται ως γενικοί κίνδυνοι 

ενώ οι δεύτεροι ως ειδικοί. Οι γενικοί κίνδυνοι ορίζονται αυτοί που προ

σβάλουν ολόκληρη την κοινωνία ή ένα σημαντικό κομμάτι της, όπως για 

παράδειγμα αβεβαιότητα στο οικονομικό σύστημα μεγάλες κοινωνικές 

και πολιτικές αλλαγές, και μη συνηθισμένα φυσικές καταστροφές όπως 

σεισμοί, πλημμύρες, ανομβρία κλπ.. Οι ειδικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που 

πλήττουν κύρια κάποιο άτομο ή μια επιχείρηση μεμονωμένα και τέτοιοι 

είναι πρόωρος θάνατος, μια πυρκαγιά, η νομική ευθύνη κλπ.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι χειρισμού των κινδύνων τόσο των 

στατικών όσο και των δυναμικών που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Σε 

πολλές περιπτώσεις βέβαια χρησιμοποιούμε συνδυασμό κάποιων μεθό

δων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιητικό. Οι μέθοδοι αυτές 

περιλαμβάνουν α) την πρόβλεψη, β) την μεταβίβαση, γ) τον συνδυασμό, 

δ) μέτρα προστασίας, ε) την αποτροπή, στ) την έρευνα και την γνώση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Η πρόβλεψη του κινδύνου είναι ο πιο συνήθης τρόπος για την 

διαχείριση του κινδύνου. Η πρόβλεψη μπορεί να είναι συνειδητή αλλά 

και μη συνειδητή. Υποστηρίζεται από πολλούς πως η πρόβλεψη του κιν
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δύνου δεν είναι και τρόπος αντιμετώπισης, αφού από μόνη της η πρό

βλεψη δεν μπορεί να αποτρέψει κάποιον κίνδυνο. Όμως αξίζει να ση

μειωθεί πως οι υπεύθυνοι σε μια επιχείρηση που προβλέπουν κινδύνους 

θα κάνουν σίγουρα κάποιες ενέργειες συνειδητά ή μη προκειμένου να α

ποτρέψουν τον κίνδυνο ή να μειώσουν τις αρνητικές του συνέπειες. Επί

σης η επίγνωση του κινδύνου σε κάθε περίπτωση συντελεί στην καλύτε

ρη διαχείρισή του.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ σημαντικό να 

γίνεται από τον risk manager η πρόβλεψη των κινδύνων και πολύ περισ

σότερο η πρόβλεψη και η αναγνώριση των πηγών των κινδύνων. Λέγο

ντας πηγές εννοούμε όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να οδηγήσουν 

σε κάποια ζημία για την επιχείρηση. Αυτά τα σενάρια πρέπει να τα λάβει 

υπόψη του ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων και να λάβει τα απαραίτη

τα μέτρα καταστολής τους. Έχει διαπιστωθεί πως η πρόβλεψη των κιν

δύνων χαρακτηρίζει περισσότερο αυτούς που ανήκουν στους risk lovers 

παρά τους risk averters, αφού οι πρώτοι είναι πιο συνηθισμένοι στην α

νάληψη κινδύνων με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Η μεταβίβαση του κινδύνου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση τό

σο των κερδοσκοπικών, όσο και των μη κερδοσκοπικών κινδύνων. Η α

σφάλεια σε κάποια εταιρία είναι ο πιο συνήθης τρόπος για την μεταβί

βαση των μη κερδοσκοπικών κινδύνων έξω από την επιχείρηση ώστε να 

μπορούν να επιδοθούν τα στελέχη μόνο στην κύρια απασχόληση της ε

πιχείρησης και να μην τους απασχολεί η αντιμετώπιση των κινδύνων.

Οι κίνδυνοι που μπορούν να μεταβιβαστούν σε μια ασφαλιστική 

εταιρία έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα δούμε στη 

συνέχεια:

1. Ο κίνδυνος θα πρέπει να είναι τυχαίος και τα αίτια που τον 

προκαλούν να μην ελέγχονται από τον ασφαλισμένο. Στην πε

ρίπτωση που η ζημία έχει συμβεί ή υπάρχει πολλή μεγάλη πι

θανότητα να συμβεί, τότε η ασφάλεια δεν μπορεί να εφαρμο

στεί, γιατί και τα ανταλλάγματα που ζητά η ασφαλιστική εται
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ρία είναι υπέρογκα. Γενικά η ασφάλεια πρέπει να αγοράζεται 

από τον ενδιαφερόμενο "εκ των προτέρων", αφού δεν είναι δυ

νατόν να ασφαλίσει κανείς ένα καμένο κτίριο ή ένα βουλιαγμέ

νο πλοίο.

2. Οι αξίες που ασφαλίζονται από μια εταιρία δεν πρέπει να ε

κτίθενται σε κινδύνους που μπορεί να συμβούν από ταυτόχρο

νες καταστροφές. Σίγουρα μια ασφαλιστική εταιρία που ασφα

λίζει σπίτια από φωτιά και περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή, μπορεί να χρεοκοπήσει αν η συγκεκριμένη περιοχή 

καταστραφεί από φωτιά. Στην περίπτωση που αναφέραμε πα

ραπάνω δεν έχει γίνει σωστή "διασπορά του κινδύνου" και η πι

θανότητα χρεοκοπίας είναι αρκετά μεγάλη. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ή καταστροφή από φωτιά και σεισμό του Σαν 

Φραντζίσκο η οποία οδήγησε πολλές εταιρίες σε χρεοκοπία με 

αποτέλεσμα να αποδειχθούν αφερέγγυες στις υποχρεώσεις 

τους για αποζημίωση των πελατών τους.

3. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός ασφαλισμέ

νων μονάδων ώστε να επιτυγχάνεται η διασπορά του κινδύνου 

που εξασφαλίζει την ασφαλιστική εταιρία. Επίσης για να γίνει 

μια σχετικά ακριβής εκτίμηση των πιθανών ζημιών που μπορεί 

να αναλάβει να αποζημιώσει μια ασφαλιστική εταιρία, θα πρέ

πει να έχει κάποιον ελάχιστο αριθμό ασφαλισμένων που εκτί

θενται σε αυτόν τον κίνδυνο.

4. Θα πρέπει οι ζημίες να είναι μετρήσιμες και προσδιορίσιμες. 

Για να συμβεί αυτοί θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από γεγο

νότα του παρελθόντος σε καταστροφές, οι αξίες που ασφαλί

ζονται πρέπει να εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες, καθώς 

και να υπάρχει μέθοδος υπολογισμού που να είναι αποτελε

σματική.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανήκουν στους μη κερδοσκοπικούς 

κινδύνους αν και μερικοί που ανήκουν στην κατηγορία αυτή όπως η 

πλημμύρες δεν εκπληρούν κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι 

κερδοσκοπικοί κίνδυνοι δεν εκπληρούν τα χαρακτηριστικά 1, 2, 4 αφού
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σε αυτούς μπαίνει κάποιος με την θέλησή του ( αποσκοπώντας στο κέρ

δος), και δεν είναι τυχαίοι (τοίο χαρακτηριστικό παραβιάζεται).

Επίσης αν κάποιος ασφαλίσει τα προσδοκώμενα κέρδη του και α

πό ύφεση στην οικονομία δεν καταφέρει να τα αποκομίσει από την επι

χείρησή του τότε θα τα διεκδικήσει από την ασφαλιστική εταιρία. Όμως 

αυτομάτως το χαρακτηριστικό 2 παραβιάζεται, αφού η οικονομική ύφεση 

οδηγεί όλες τις επιχειρήσεις σε ζημία οπότε ο κίνδυνος αυτός ταυτό

χρονα θα πλήξει όλους τους ασφαλισμένους και θα οδηγήσει την ασφα

λιστική εταιρία σε χρεοκοπία.

Τέλος είναι αδύνατον να ποσοτικοποιηθούν και να εκτιμηθούν οι 

απώλειες από έναν κερδοσκοπικό (δυναμικό) κίνδυνο. Στην περίπτωση 

αυτή μπορεί η ασφαλιστική εταιρία να επικαλεστεί τον κακό χειρισμό 

των διευθυντών ώστε να αποφύγει την αποζημίωση.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Η μέθοδος αυτή διαχείρισης του κινδύνου χαρακτηρίζεται από 

τεχνικές όπως η ασφάλιση, η διαφοροποίηση της γραμμής παραγωγής, 

και η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων με ασυσχέτιστες γραμμές 

παραγωγής ή ακόμη και επιχειρηματικό τομέα δράσης.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετώπισης του κινδύνου μπορεί ένας κερ

δοσκοπικός κίνδυνος να ελαχιστοποιηθεί μέσα από την διαφοροποίηση. 

Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση ενός κατα

σκευαστή ψυκτικών μηχανημάτων ο οποίος κάνει διασπορά του κινδύνου 

προσαρμόζοντας την παραγωγή στην κατασκευή και θερμαντικών σωμά

των, ώστε ανάλογα με τις ετήσιες καιρικές συνθήκες να αντιμετωπίσει 

την ζημία από τις μειωμένες πωλήσεις στο ένα τμήμα της αγοράς με τα 

αυξημένα κέρδη στο άλλο τμήμα, και με τον τρόπο αυτό να έχει κάποιο 

εξασφαλισμένο σταθερό εισόδημα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μια πολλή διαδεδομένη μέθοδος ελέγχου των καταστροφών από 

κινδύνους είναι η λήψη προληπτικών μέτρων που εμποδίζουν τις κατα
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στροφές ή που μειώνουν τις οικονομικές τους συνέπειες. Σαν παραδείγ

ματα έχουμε την χρήση υλικών μεγαλύτερης πυραντοχής για την κατα

σκευή των κτιρίων, τα προστατευτικά του προσωπικού για την πρόληψη 

εργατικών ατυχημάτων, η κατασκευή δρόμων με καλύτερα υλικά και πιο 

αυστηρούς κανόνες ποιότητας. Τις περισσότερες φορές τα προληπτικά 

μέτρα δεν εξαλείφουν τόσο τον κίνδυνο της καταστροφής, όσο μειώνουν 

την πιθανότητα να συμβεί η καταστροφή μέσω της μείωσης της συχνό

τητας των επικίνδυνων συμβάντων και της σοβαρότητας των συμβάντων 

αυτών. Έτσι μειώνεται το μέγεθος της οικονομικής ζημίας την περίπτω

ση που έχουμε ένα γεγονός καταστροφής.

ΑΠΟΦΥΓΗ

Με τη μέθοδο αυτή συνήθως γίνεται προσπάθεια αποφυγής των 

καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημία τόσο σε ατομικό όσο 

και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέ

ρουμε την αποφυγή του κινδύνου να σκοτωθεί κάποιος σε αεροπορικό 

ατύχημα όταν καθιερώσει να ταξιδεύει με το τραίνο. Σε επιχειρηματικό 

επίπεδο μια ασφαλιστική εταιρία αποφεύγει τον κίνδυνο ζημίας όταν δεν 

ασφαλίζει πελάτες που μένουν σε κοινωνίες υψηλής εγκληματικότητας, 

όπως είναι τα γκέτο οι καταυλισμοί τσιγγάνων κ.α..

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Με τη μέθοδο αυτή ο υποκειμενικός κίνδυνος μειώνεται και μπο

ρεί κάποιος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα να αναλάβει 

κάποιον κίνδυνο. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν σκεφτούμε την 

διαφορετική συμπεριφορά σε επενδύσεις σε μετοχές ενός που γνωρίζει 

την λειτουργία του χρηματιστηρίου και ενός άλλου που από περιέργεια 

θέλησε να επενδύσει χωρίς να ξέρει τι πρέπει να προσέχει, πότε να αγο

ράζει και πότε να πουλά. Φυσικά αυτός που έχει την γνώση δεν πανικο- 

βάλλεται εύκολα και κάνει κινήσεις μεθοδικές και ψύχραιμες. Αντίθετα ο 

άλλος θα κάνει κινήσεις σπασμωδικές και θα πανικοβάλλεται εξαιτίας 

της άγνοιάς του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ TOY RISK MANAGER

Από τη στιγμή που μέσα σε μια επιχείρηση αναγνωριστεί η σημα

σία και ο σκοπός της διαχείρισης των κινδύνων είναι αναγκαίο να καθο- 

ρισθεί με σαφήνεια πού θα τοποθετηθεί στην οργανωσιακή δομή της ε

πιχείρησης το γραφείο διαχείρισης κινδύνων, και ποιος θα είναι ο πιο 

κατάλληλος να αναλάβει τα καθήκοντα του Risk Manager.

Σε πολλές επιχειρήσεις συναντάμε υπεύθυνο ασφαλείας που σε 

μεγάλο βαθμό παίζει το ρόλο του Risk Manager. Ο υπεύθυνος ασφαλείας 

σε ορισμένες επιχειρήσεις είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο τομέα 

της ασφάλειας, ενώ σε άλλες ασχολείται και με άλλα αντικείμενα όπως η 

διοίκηση, λογιστικά κ.α. Συνήθως στις μικρές επιχειρήσεις ο ίδιος ο δι

ευθυντής είναι και υπεύθυνος για την δραστηριότητα του Risk 

Management, ενώ στις μεγάλες ο Risk Manager μπορεί να είναι κάποιος 

αποκλειστικής απασχόλησης, που ανάλογα με την αξιολόγηση των κιν

δύνων που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μπορεί να είναι μηχανικός ή 

οικονομολόγος ή κάποιας άλλης ειδικότητας.

Για να βρούμε την θέση που πρέπει να τοποθετηθεί στο οργανω- 

σιακό διάγραμμα η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων, πρέπει να 

δώσουμε απάντηση σε κάποια βασικά ερωτήματα όπως: α) ποιος είναι ο 

σκοπός της λειτουργίας διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομέ

νου της ασφάλειας της υλικής περιουσίας, της ασφάλειας των εργαζο

μένων, των ενεργειών πρόληψης; β) ποιος είναι ο βαθμός υπευθυνότη

τας που αναμένεται από τον Risk Manager; γ) θα είναι συγκεντρωμένη ή 

ολοκληρωμένη η μορφή της διαχείρισης των κινδύνων; δ) ποιά θα είναι η 

εσωτερική δομή του τμήματος της διαχείρισης κινδύνων και πόσα άτομα 

θα το αποτελούν;

Οι δραστηριότητες και οι ευθύνες που έχει ένας Risk Manager 

περιλαμβάνουν την αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων την μέτρησή
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τους, την ανάλυση των πληροφοριών και την διατήρηση αρχείων, την 

συνεργασία με άλλα τμήματα της επιχείρησης, την ανάληψη πρωτοβου

λιών και την παροχή συμβουλών για την πολιτική της διοίκησης.

Οι γνώσεις που απαιτούνται από έναν Risk Manager είναι πολύ

πλευρες και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα πανεπιστημίου ή 

άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας που να καλύπτει το εύρος των γνώσεων 

αυτών. Αυτός που σκοπεύει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχεί

ριση κινδύνων θα πρέπει να επιζητά κατά τα ακαδημαϊκά του χρόνια να 

αποκτήσει γνώσεις πάνω σε εμπορικό δίκαιο, λογιστικά, μαθηματικά, 

στατιστική, οικονομικά, ασφάλειες, μεταφορές, δημόσιες σχέσεις και ε

πικοινωνία. Γενικά χρειάζεται τόσο τεχνικές όσο και μη τεχνικές γνώ

σεις, ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της διαχείρισης. Με τον όρο 

τεχνικές γνώσεις δίνουμε περισσότερη έμφαση στην εμπειρία παρά στην 

θεωρία.

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα που έχει κάποιος να 

φαντάζεται "Τί μπορεί να συμβεί και πώς" καθώς επίσης να βγάζει συ

μπεράσματα και να τα συνοψίζει, ώστε να γίνονται κατανοητά και στους 

άλλους. Θα πρέπει να έχει ευρεία γνώση των τεχνικών προστασίας που 

είναι διαθέσιμες για κάθε εργασίας, να γνωρίζει που θα βρει τους ειδι

κούς που χρειάζεται κάθε φορά, και να υπολογίζει το λειτουργικό κό

στος ζωής ενός προστατευτικού εξαρτήματος.

Η σχέση του Risk Manager με τους εργαζόμενους πρέπει να είναι 

πολύ καλές. Συχνά ο διάλογος μαζί τους βοηθάει στην ανίχνευση των 

κινδύνων που κρύβονται στον χώρο εργασίας, αλλά συντελεί και στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων για το τί σημαίνει ο κάθε κίνδυνος και πώς 

μπορούν να προστατευτούν από αυτούς.

Στις αρμοδιότητες του Risk Manager εκτός από τεχνικά θέματα 

ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων είναι και η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης στον βαθμό που υπάρ

χει συσχέτιση με την πολιτική που έχει χαραχθεί στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο Risk Manager να έχει γνώσεις 

πάνω στις γενικές αρχές της διοίκησης και να μπορεί να επεμβαίνει σε 

κάθε τμήμα της επιχείρησης. Οι γενικές αυτές αρχές περιλαμβάνουν :
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> την ανότττυΕη στόνων

οι στόχοι παρέχουν στην δουλειά του manager κατεύθυνση 

σκοπό και κίνητρα, εξυπηρετώντας και στην μέτρηση των ε

πιτευγμάτων. Οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να χαρακτη

ρίζονται από πρακτικότητα, να είναι εφικτοί, ξεκάθαροι, α

κριβείς και αν είναι δυνατόν ποσοτικοποιήσιμοι. Οι στόχοι 

της επιχείρησης καθορίζονται από τους διευθυντές των ανώ

τατων επιπέδων διοίκησης και οι διευθυντές των πιο χαμηλών 

επιπέδων τους έχουν σαν γνώμονα για να θέσουν τους στό

χους των τμημάτων τους. Όσον αφορά τους στόχους που 

πρέπει να βάζει ο Risk Manager θα διακρίνουμε την ελαχι- 

στοποίηση των ζημιών, να ασφαλίσει την επιχείρηση απένα

ντι στους κινδύνους με μεγάλη πιθανότητα να συμβούν, να ε

νημερώνεται για οποιεσδήποτε νέες εκθέσεις για πιθανές 

ζημίες. Συνήθως οι στόχοι σε μια επιχείρηση μπαίνουν σε ιε

ραρχία ξεκινώντας από την βάση της πυραμίδας με τους α

τομικούς και συνεχίζοντας προς τα πάνω με τους ομαδικούς 

στόχους, τους στόχους των τμημάτων , των τομέων και κατα- 

λήγοντας στην κορυφή συναντάμε σαν ομπρέλα τους επιχει

ρησιακούς στόχους που επηρεάζουν όλους όσους βρίσκονται 

στα κατώτερα επίπεδα.

> τη λήψη αποιράσεων-ϊοήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης

οι ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης χρησιμοποιούνται συχνά 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση των 

κινδύνων, λόγω της τεχνικής φύσης τους που τις κάνει ιδανι

κές για τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Η λήψη απόφασης, που 

μπορεί να γίνει σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, είναι θέμα 

επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων σε κάποιο πρόβλημα 

που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για να επιλέξουμε την κα

ταλληλότερη εναλλακτική λύση πρέπει να γνωρίζουμε καλά 

το στόχο που έχουμε, ώστε ή επιλογή μας να τον εξυπηρετεί 

απόλυτα. Ένα σημαντικό στάδιο στην λήψη απόφασης είναι η 

διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών επι-
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λογών. Για τα στάδια αυτά μπορούμε να υιοθετήσουμε διά

φορες προσεγγίσεις όπως η οικονομική ανάλυση, θεωρία της 

ψυχολογίας, η εμπειρία, η διαίσθηση, η εύρεση πλεονεκτη- 

μάτων-μειονεκτημάτων, η χρήση μαθηματικών τεχνικών που 

πειραμάτων. Ένα χαρακτηριστικό της μαθηματικής προσέγ

γισης είναι η εύρεση σχετικών μεταβλητών και η ποσοτικο- 

ποίησή τους και στη συνέχεια η δημιουργία ενός κατάλληλου 

μοντέλου. Μεταξύ αυτών των ποσοτικών μεθόδων που χρησι

μοποιούνται στην πράξη για τη διαχείριση των κινδύνων είναι 

η προσομοίωση με χρήση της τεχνικής Monte Carlo, το θεώ

ρημα του Bayes, δέντρα αποφάσεων, ουρές αναμονής, θεω

ρία παιγνίων, γραμμικός προγραμματισμός, η παρούσα αξία, 

και βασική ανάλυση δεδομένων.

> τον σνεδιασυό

ο σχεδιασμός είναι ένας τρόπος προσέγγισης των μελλοντι

κών προβλημάτων και γίνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέ

θους. Βοηθάει πολύ στην πραγματοποίηση των στόχων, την 

αποτελεσματική χρήση των εγκαταστάσεων, και την διαπί

στωση της ανάγκης για μελλοντικές αλλαγές. Στη διαχείριση 

των κινδύνων χρησιμοποιείται ευρέως ο σχεδιασμός, έχοντας 

βέβαια πάντα κάποιους περιορισμούς. Μερικοί από αυτούς 

είναι :

ί. δυσκολία πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων 

Μ. το γεγονός ότι τα σχέδια δεν ακολουθούνται πάντα 

πιστά

iii. η πιθανότητα αντίθετου αποτελέσματος από ανάλη

ψη πρωτοβουλίας κάποιου εργαζομένου 

ϊν. καθυστέρηση δράσης 

ν. επιτάχυνση των αλλαγών και αναταραχή 

Για να ελαχιστοποιήσουμε τους παραπάνω περιορισμούς και 

να αυξήσουμε την χρησιμότητα του σχεδιασμού πρέπει αυ

τός να :

ϊ. γίνεται όσο το δυνατό πιο σαφής και απλός
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η. συντελεί στην εκπλήρωση των αναγκών που εμφανίζο

νται

ϊϋ. είναι εφικτός για τη διοίκηση και μέσα στις δυνατότη

τες της επιχείρησης

ΐν. συντελεί στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

> την οονόνωση

Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες ενός διευθυντή 

είναι η οργάνωση των φυσικών και των ανθρώπινων πόρων με 

σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης εργασίας. 

Οι αρχές της οργάνωσης επηρεάζουν την διαχείριση του κιν

δύνου ως επί τω πλείστο στη προσπάθεια του Risk Manager 

να πετύχει εκείνη την οργανωσιακή δομή στην επιχείρηση 

που θα τον βοηθήσει να εκτελέσει με επιτυχία τις δραστηριό- 

τητές του μέσα σε αυτή. Με βάση αυτέ τις αρχές θα μπορέσει 

να καταλάβει την θέση του στο οργανωσιακό διάγραμμα ώ

στε να λειτουργεί αποτελεσματικά και ομαλά μέσα στην επι

χείρηση.

> τη στελέγωση

η στελέχωση είναι μια εσωτερική υπόθεση της επιχείρησης 

και περιλαμβάνει την τοποθέτηση ικανών ανθρώπων σε διευ

θυντικές θέσεις. Συνεπάγεται την επάνδρωση, την επιλογή, 

την προαγωγή, την μεταφορά και τη συνταξιοδότηση των δι

ευθυντικών στελεχών. Υπεύθυνοι για τις παραπάνω διαδικα

σίες είναι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη με τη βοήθεια του 

τμήματος προσωπικού. Ο Risk Manager πρέπει να έχει γνώση 

των αρχών της στελέχωσης αφού θα χρειασθεί σε μια επιχεί

ρηση που έχει τμήμα διαχείρισης κινδύνου να το επανδρώ

σει, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλο τμήμα .

> την επικοινωνία

η ανάγκη για επικοινωνία συναντάται σε όλα τα τμήματα μιας 

επιχείρησης. Είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που
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βοηθά στην απόκτηση αποδοχής της πολιτικής που ασκείται, 

στην αποτελεσματική κατανόηση των οδηγιών που δίνονται 

στα κατώτερα επίπεδα και γενικά στην διευκόλυνση του έρ

γου της διοίκησης. Η επικοινωνία μπορεί να έχει διάφορες 

μορφές (γραπτή, προφορική, επίσημη, ανεπίσημη) και η κα

τεύθυνσή της μπορεί να είναι τόσο από πάνω προς τα κάτω, 

όσο και αντίθετα μέσα στα λειτουργικά επίπεδα της επιχεί

ρησης.

> τον έλενγο

ο έλεγχος είναι η διοικητική λειτουργία που περιλαμβάνει 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με δεδομένους τους 

στόχους που είχαν τεθεί. Ο καλός έλεγχος μπορεί να συντε- 

λέσει στην εγκαθίδρυση καλών δημόσιων σχέσεων, στην ανί

χνευση διοικητικών προβλημάτων και μπορεί να εφαρμοστεί 

σε διάφορες λειτουργίες. Ο διαδικασία του ελέγχου περι

λαμβάνει την αποδοχή κάποιων προτύπων, την επίβλεψη των 

λειτουργιών σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα, τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων των λειτουργιών σε σχέση με τους στό

χους που είχαν αρχικά τεθεί, και τη λήψη διορθωτικών μέ

τρων όταν παρατηρείται απόκλιση από τους στόχους .

Συνοψίζοντας σύντομα θα μπορούσαμε να δώσουμε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτός που παίζει το ρόλο του Risk 

Manager μέσα στην επιχείρηση:

^ί> τεχνικές γνώσεις και μάλιστα πάνω στην πράξη και όχι μόνο σε θεω

ρητικό επίπεδο.

φαντασία, αφού του δίνει τη δυνατότητα να προβλέπει τί μπορεί να 

συμβεί και πως είναι πιθανών να εξελιχθούν μια σειρά από γεγονότα.

περιέργεια και η δίψα για γνώση είτε μέσω πληροφοριών από το διά

λογο με άλλα άτομα, είτε μέσα από μελέτη ερευνών και εξελίξεων 

στην τεχνολογία αντιμετώπισης των κινδύνων.
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γνώση της στατιστικής και των μαθηματικών κρίνεται απαραίτητη για 

την χρήση μοντέλων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων ερευνών.

ικανότητα να βγάζει συμπεράσματα, να λαμβάνει αποφάσεις και να 

πείθει τους υπόλοιπους για τις θέσεις που έχει.

Ευρεία γνώση της τεχνική προστασίας και των συνθηκών που απαι

τούνται κάθε φορά για να επιτευχθεί.

Καλή γνώση της αγοράς και ικανότητα να βρίσκει τους ειδικούς που 

κάθε σε περίπτωση απαιτούνται.

Ικανότητα να υπολογίζει το λειτουργικό κόστος ζωής ενός προστα

τευτικού σχεδίου ή εξαρτήματος.

^ Να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους για τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

κινδύνου και να τους υποδεικνύει μέτρα αντιμετώπισης.

^s> Να κάνει σχέδια διάσωσης των ανθρώπων και της περιουσίας της επι

χείρησης με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πηγών ασφαλείας.

*>Ν α συνεργάζεται με φορείς έξω από την επιχείρηση (τοπική κοινωνία, 

κράτος, ειδικοί οργανισμοί, άλλες επιχειρήσεις).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην επι

τυχία του Risk Manager και τον βοηθούν να πετύχει τον βασικό του στό

χο που είναι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των απαιτούμενων πόρων 

για την ανάκτηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας και της λειτουρ

γικής αποτελεσματικότητας, μετά από τυχαία οικονομική ζημία, ώστε να 

επιτευχθεί βραχυχρόνια σταθερότητα του κινδύνου και μακροχρόνια η 

ελαχιστοποίησή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση δεν είναι δυνατόν 

να εντοπισθούν μόνο σε ένα τμήμα της αλλά διεισδύουν σε ολόκληρη 

την επιχείρηση και η διαχείρισή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

μέσα στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που κινείται. Πολλές φορές 

μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως κάποιες αποτυχίες της διοίκησης 

οφείλονται σε κακή πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων και της αντιμετώ

πισής τους. Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τους κινδύνους σε λει

τουργικούς και χρηματοοικονομικούς αναζητώντας τα αίτιά τους σε λει

τουργικές διαδικασίες και χρηματοοικονομική διαχείριση.

Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει κάποια ταξινόμηση των κιν

δύνων που θα βοηθήσει στη συνέχεια όταν θα εξετάσουμε τον κάθε κίν

δυνο ξεχωριστά.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & PC ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, UPS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΛΟΠΕΣ, ΑΠΑΤΕΣ, ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΣΑΜΠΟΤΑΖ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟ

ΠΕΙΑ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ COMPUTERS ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΙΑ ή ΑΠΕΙΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΙΟΠΡΑΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

ΝΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΝΤ ΟΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥ

ΘΥΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΗΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕ

ΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧ
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Κεφάλαιο 5ο

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οι βλαπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανι

σμό κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξαιτίας της, έχουν επισημανθεί α

πό αρχαιοτάτων χρόνων, όπως μαρτυρούν διάφορα γραπτά κείμενα.

Όμως με την είσοδο του ατμού στην παραγωγική διαδικασία και 

την βιομηχανική επανάσταση, το θέμα ‘ασφάλεια και υγιεινή στην εργα

σία " παίρνει εκρηκτικές για την εποχή διαστάσεις. Σήμερα, με την ευρύ

τατη χρήση στην παραγωγή, διαφόρων μηχανημάτων και χημικών ουσιών 

το ζήτημα αυτό έχει καταστεί ακόμη πιο περίπλοκο και σοβαρό.

Η διαμόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών προδιαγρα

φών έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από συνέπειες στην υγιεινή και α

σφάλεια των εργαζομένων καθώς και στην οικονομική ζωή ενός κράτους.

Από οικονομικής πλευράς τα εργατικά ατυχήματα προκαλούν 

μείωση της παραγωγικότητας, πτώση της παραγωγής, αύξηση των επι

δομάτων ατυχήματος και συντάξεων με τεράστιο κόστος για τις επιχει

ρήσεις και την εθνική οικονομία

Από κοινωνικής πλευράς, ο θάνατος ενός εργαζόμενου, η προσω

ρινή ή μόνιμη αναπηρία του λόγω ατυχήματος, προκαλούν μια σειρά από 

παρενέργειες στον άμεσο κοινωνικό του περίγυρο.

Η Στατιστική επιστήμη προσφέρει και θα προσφέρει περισσότερα 

στη μελέτη και μείωση των εργατικών Ατυχημάτων. Η συστηματική κα

ταγραφή των εργατικών ατυχημάτων αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα 

προς τη μείωση αυτή. Η στατιστική εργατικών ατυχημάτων παρέχει ανε

κτίμητες πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις εργασίας κάθε κράτους, τις 

βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές οργανώσεις, τα εργατικά συν
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δικάτα και για κάθε ανεξάρτητο ίδρυμα ή οργανισμό που ασχολείται με 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) έχει ασχοληθεί επισταμένα με 

την τυποποίηση της στατιστικής των ατυχημάτων και την συγκριτική 

τους μελέτη, ενώ η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eurostat), έχει διαμορφώσει ένα σχέδιο εναρμόνισης σε τρεις φάσεις 

για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημο

σιεύει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O), κάθε χρόνο συμβαίνουν σε 

παγκόσμιο επίπεδο περίπου 180.000 θανατηφόρα Ε.Α. και 1 10.000.000 

περίπου τραυματισμοί εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. Σε ε

θνικό επίπεδο τα Ε.Α είναι επίσης πολλά. Σύμφωνα με στοιχεία τον Υ

πουργείου Εργασίας και του Ι.Κ.Α. το 1994 έγιναν στην Ελλάδα πάνω α

πό 22,000 ατυχήματα και σκοτώθηκαν περίπου 100 εργαζόμενοι. Τα πο

σά αυτά αποτελούν ρεκόρ σε επίπεδο Ε.Ε.

Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν 

μόνο ασφαλισμένους τον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), 

χωρίς να περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στη Γεωργία, τη Ναυτιλία και 

τους άλλους κλάδους.

Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία, φαίνεται ότι το 1994 γινόταν 

στην Ελλάδα ένα Ε.Α. κάθε 15 λεπτά κατά μ.ο. ενώ κάθε 3 ημέρες ένα 

θανατηφόρο Ε.Α. Οι δύο κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με τα πε

ρισσότερα κρούσματα εργατικών ατυχημάτων το 1994 ήταν οι οικοδο

μήσεις και τα δημόσια έργα με 5866 ατυχήματα, και η βιομηχανία ειδών 

διατροφής εκτός ποτών με 1560 ατυχήματα.

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στην προσπάθειά του να διαμορ

φώσει έναν ενιαίο τρόπο παρουσίασης της στατιστικής των εργατικών α

τυχημάτων παρ’ όλους τους περιορισμούς και τις διαφορές που υπάρ

χουν σε διαφορετικές χώρες, έχει ορίσει μια σειρά από σχετικούς δεί

κτες που συσχετίζουν τα εργατικά ατυχήματα με τις ώρες εργασίας την 

παραγωγή κλπ.

Για την παρακολούθηση της πορείας των εργατικών ατυχημάτων, 

χρησιμοποιούμε τρεις βασικούς δείκτες, με τους οποίους μπορεί κανείς 

να συγκρίνει τα εργατικά ατυχήματα με αυτά των άλλων χωρών:

36



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Δείκτης Συχνότητας ( Frequency Rate), που έχει άμεση σχέση 

με τον απόλυτο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, αναφέρεται σε συ

γκεκριμένη χρονική περίοδο και υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

(Αριθμός Ατυχημάτων X ΙΟ6 )

Δείκτης Συχνότητας = -------------------------------------------------------------

(Αριθμός Ανθρωποωρών εργασίας)

Ο Δείκτης Βαρύτητας (Severity Rate), έχει άμεση σχέση με τις η

μέρες που έμειναν οι εργαζόμενοι μακριά από την εργασία τους και εκ

φράζεται από τον ακόλουθο τύπο:

(Αριθμός ανθρωποωρών εκτός εργασίας ΧΙΟ3)

Δείκτης Βαρύτητας= ------------------------------------------------------------------------

(Αριθμός ανθρωποωρών εργασίας)

Ο Δείκτης Συμβάντων (Incident Rate) έχει άμεση σχέση με το 

βαθμό έκθεσης των εργαζομένων στα εργατικά ατυχήματα και υπολογί

ζεται από τον τύπο:

(Αριθμός Ατυχημάτων X ΙΟ3 )

Δείκτης Συμβάντων= --------------------------------------------------------------------------

(Μέσος Αριθμός εκτεθειμένων εργαζομένων)

Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή φάση ελάχιστες χώρες δημοσιεύ

ουν δείκτες συχνότητας και δείκτες βαρύτητας για τα Ε.Α. Από μια πρώ

τη έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τις οδηγίες του Διεθνούς Γρα

φείου Εργασίας ακολουθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός 

Ελλάδος και Ιρλανδίας), η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η βασικά υπηρεσία που επεξεργά

ζεται τα στοιχεία των Ε.Α. που ανακοινώνονται στο Ι.Κ.Α. δεν δίνει επε

ξεργασμένα στοιχεία επιδότησης Ε.Α. ανά κλάδο οικονομικής δραστη

ριότητας αν και υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία κατά περιφερειακό υ

ποκατάστημα και στο σύνολο των Ε.Α.

Τον Ιανουάριο του 1990, ξεκίνησε η πρώτη φάση της μελέτης 

σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές των Ε.Α. (Ε.Σ.Ε.Α.). Σκοπός του
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προγράμματος είναι η διατύπωση προτάσεων για την εναρμόνιση των 

στατιστικών των ατυχημάτων σε όλη την Ε.Ε..

Η Eurostat σε μια πρώιμη φάση το 19ΘΘ είχε ζητήσει στοιχεία για 

κάθε κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας (σύνολο εργαζομένων, 

εργατικών ατυχημάτων, και θανάτων για μισθωτούς ή αυτοαπασχολού

μενους) για όλα τα έτη από το 1970 και μετά.

Σε μια ύστερη φάση η Eurostat μελέτησε και δημιούργησε επι

σκόπηση με τις ομοιότητες και διαφορές των μεθοδολογιών αναγγελίας 

και καταφυγής των εργατικών ατυχημάτων για κάθε κράτος μέλος.

Αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας ήταν αφ’ ενός μεν η κατα

γραφή των διαδικασιών αναγγελίας ατυχήματος, αφ’ ετέρου δε τα στοι

χεία που είναι διαθέσιμα από τα έντυπα αναγγελίας ατυχήματος για κά

θε χώρα μέλος της Ε.Ε. Επίσης έγινε προσπάθεια να ορισθούν σε μια 

κοινά αποδεκτή μορφή οι έννοιες του εργατικού ατυχήματος, του θανα

τηφόρου εργατικού ατυχήματος, του συστήματος αναγγελίας και των 

συστημάτων ταξινόμησης. Σε ένα τελικό στάδιο της πρώτης φάσης η 

Eurostat διετύπωσε προτάσεις για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζο

νται σε αυτήν, μαζί με μια ένδειξη των αναγκαίων συστημάτων ταξινόμη

σης.

Επίσης προτάθηκαν και οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

για την παραγωγή στατιστικών πινάκων για κάθε χώρα μέλος. Τα στοι

χεία κάθε ατυχήματος (όπως οι λεπτομέρειες για τον εργοδότη, το θύ

μα, τον τραυματισμό και το είδος του ατυχήματος) καθορίσθηκε να ανα

πτυχθούν σε δύο φάσεις, ώστε στην τελική φάση η κάθε χώρα να απο- 

στέλει στην Eurostat κάθε χρόνο τα αναλυτικά στοιχεία για τα εργατικά 

ατυχήματα σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να υποστούν ηλεκτρονική επε

ξεργασία από τις υπηρεσίες της Ε.Ε..

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή των προτάσεων απαιτεί ήδη μεγάλη 

προσπάθεια από τα κράτη μέλη. Διάφορες δυσκολίες ίσως ανακύψουν 

στην πορεία, που θα απαιτήσουν και αλλαγές στην υπάρχουσα νομοθε

σία.

Στην Ελλάδα ήδη από το 1994 το Ι.Κ.Α. έχει ξεκινήσει την ανα

γκαία διαδικασία αλλαγής του τρόπου καταγραφής και ανάλυσης των
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εργατικών ατυχημάτων, ανώ το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη κινηθεί 

στην ίδια κατεύθυνση από το 1988.

Το μελλοντικό όφελος από την εναρμόνιση δεν έχει καταστεί α

κόμη φανερό. Το σίγουρο είναι ότι θα ωφελήσει συνολικά την Ε.Ε. στη 

λήψη αποφάσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Πα

γκόσμιοι οργανισμοί όπως το Διεθνές Γραφείο Εργασίας(ΔΓΕ), η Πα

γκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνερ

γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για 

την εναρμόνιση των εργατικών ατυχημάτων στην Ε.Ε. Κάθε πρόοδος σε 

κοινοτικό επίπεδο, θα μπορούσε να είχε μεγάλη επίδραση σε προτάσεις 

για ευρύτερη διεθνή εναρμόνιση.

Ύστερες συνέπειες ατυνηυάτων

Πρέπει να τονιστεί ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν έχουν μόνο 

σωματικές και αισθητηριακές συνέπειες για τους παθόντες, αλλά και ύ

στερες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Ι.α. ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

α. Παραμόρφωση 

β. Πόνος

γ. Μειωμένη μυϊκή δύναμη 

δ. Περιορισμένες κινήσεις 

ε. Τραυματισμός μυελού 

στ. Βλάβη σε σωματικό όργανο

β. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας άσκησης 

δραστηριότητας που μπορούσε να ασκήσει 

πριν το ατύχημα.

γ. ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική λειτουργία σώματος 

Γ ενική υγεία.
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2. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ /Η ΜΕΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗ TOY STATUS ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

α. Μείωση ικανοποίησης στον ελεύθερο χρόνο, 

β. Μείωση δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο 

γ. Μείωση κοινωνικών επαφών λόγω ατυχήματος 

δ. Μείωση ποιότητας ζωής

4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΠΩΣΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΙΛΙΓΓΟΣ - ΖΑΛΗ ΕΦΙΔΡΩΣΗ

ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

ΤΑΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ

ΦΟΒΙΕΣ - ΑΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗ

ΦΟΒΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΠΙΚΡΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΟΞΕΙΣ ΑΠΟΤΟΜΟΥΣ ΞΑΦΝΙΚΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
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Οικονουικές και κοινωνικές επιπτώσε/c των Εργατικών Α- 
τυγηυάτων και Επαννελυατικών Ασθενειών.

Από την πλευρά του οικονομικού κόστους, τις επιπτώσεις των Ερ

γατικών Ατυχημάτων (Ε.Α.) τις διακρίνουμε σε άμεσες και έμμεσες.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

► Έξοδα και δαπάνες για Α’ βοήθειες

► Ιατροφαρμακευτική και / ή νοσοκομειακή περίθαλψη

► Επιδοτήσεις, αποζημιώσεις

► Συντάξεις

► Πρόωρος θάνατος

ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

► Οικονομική ζημία του θύματος, ιδίως αν συμβεί μόνιμη αναπη

ρία.

► Χαμένες εργατοώρες θύματος

► Χαμένες εργατοώρες άλλων εργαζομένων (μάρτυρες, βοήθεια, 

σχόλια κ.λ.π.)

► Χρόνος απασχόλησης εργοδηγού, προϊσταμένου, διευθυντού 

για την έρευνα του Ε.Α. ή την αντιμετώπιση των νομικών του 

συνεπειών.

► Ζημία σε μηχανήματα, υλικά και εγκαταστάσεις

► Κόστος αντικατάστασης του θύματος από άλλον εργαζόμενο 

και εκπαίδευσής του.

► Καθυστέρηση ή και σταμάτημα παραγωγής

► Ζημία στην επιχείρηση από τη δημιουργία κακού ψυχολογικού 

κλίματος μέσα σ’ αυτήν και κακή εικόνα προς το εξωτερικό πε

ριβάλλον.

► Ψυχολογικά προβλήματα του θύματος (φοβίες, ανάπτυξη διεκ- 

δικητικής συμπεριφοράς).

► Μείωση της απόδοσης του θύματος και ανάγκη αλλαγής της 

θέσης εργασίας του.
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► Κόστος για αποκατάσταση - επανεξέταση του θύματος 

(Rehabilitation).

► Ανθρώπινος πόνος του θύματος και της οικογένειάς του.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις των επαγγελματικών ασθενειών τις 

διακρίνουμε πάλι σε άμεσες και έμμεσες.

Άιιεσεο επιπτώσειο

Νοσοκομειακή περίθαλψη 

Ιατρική περίθαλψη

α) Ιατρικό Φαρμακευτική περίθαλψη

Εργαστηριακές εξετάσεις 

Άλλα έξοδα νοσηλείας 

β) Αποζημίωση Κοινωνικής Ασφάλισης

Έυιιεσεο Επιπτώσειο

Είναι τόσο σημαντικό όσο και αρνητικό το γεγονός ότι οι έμμεσες 

οικονομικές επιπτώσεις των Εργατικών .Ασθενειών, υπολογίζονται πολύ 

δύσκολα. Κάποιες από αυτές που μπορούμε να αναφέρουμε είναι:

+ Οικονομική ζημία του Θύματος, ιδίως αν επέλθει μόνιμη ανικα

νότητα προς εργασία.

+ Χαμένες εργατοώρες θύματος.

+Κόστος αντικατάστασης του θύματος από άλλον εργαζόμενο 

και εκπαίδευσής του.

+ Τοποθέτηση θύματος σε άλλη θέση εργασίας 

+ Πτώση της απόδοσης του θύματος

ΗΗ Ζημία στην επιχείρηση από τη δημιουργία κακού ψυχολογικού 

κλίματος μέσα σ’ αυτήν και κακή εικόνα προς το εξωτερικό πε

ριβάλλον.
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+ Ψυχολογικά προβλήματα θύματος και πτώση της ποιότητας 

ζωής του.

+ Κόστος για αποκατάσταση - επανεξέταση του θύματος.

+Βλάβη Κοινωνικής Ασφάλειας από πρόωρο θάνατο ή ανα

πηρία (ανικανότητα προς εργασία)

γ. Παράγοντες που καθορίζουν το κόστος των Εργατικών Ασθενειών:

ΗΗ Η χρόνος διάρκειας της νόσου

+ Ο αριθμός ημερών νοσηλείας για την ασθένεια.

Η" Η κατανάλωση φαρμάκων και άλλων υπηρεσιών υγείας.

+ Η θανατότητα της νόσου, ιδίως σε σχέση με την ηλικία του θύ

ματος

+ Χρόνος ανικανότητας προς εργασία και ο απουσιασμός του 

θύματος

+ Εξαιτίας της νόσου και των άλλων συνεπειών της

+ Οι γενετικές επιδράσεις της ασθένειας στο θύμα, ιδίως όταν 

οδηγούν στη γέννηση παιδιού με προβλήματα υγείας.

Το αρνητικό συμπέρασμα στο θέμα των Ε.Α. στην Ελλάδα είναι ότι 

εφόσον δεν καταγράφονται καθόλου, δεν μπορεί να γίνει καμιά προσέγ

γιση του πραγματικού τους οικονομικού κόστους.
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Ποοσδιοοισυός me έκθεσης στιc βλάβες

Στο βήμα αυτό γίνεται μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 

επιβλαβών γεγονότων που προσδιορίστηκαν πιο πάνω.

I. Ποιοτική ανάλυση επιβλαβών γεγονότων.

α) Δείκτες συχνοτήτων ατυχημάτων 
Υπάρχουν διάφοροι δείκτες συχνοτήτων που σχετίζονται με ένα

επιβλαβές γεγονός. Αυτοί εκφράζονται ως ρυθμοί μεταβολής και ανα- 

φέρονται είτε στον αριθμό των τραυματισμών ή καταστροφής περιου

σιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια παρουσίας ενός επιβλαβούς γεγο

νότος, είτε στο πόσες φορές συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης λειτουργίας που βρίσκεται υπό μελέ

τη.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μία λεπίδα κοπής η οποία όταν βρί

σκεται σε λειτουργία, είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη. Όταν η λεπί

δα βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση δεν δημιουργεί σχεδόν καθόλου 

κίνδυνο, ενώ όταν κατά καιρούς βρίσκεται εκτεθειμένη λόγω καθαρι

σμού ή συντηρήσεώς της αποτελεί μια επιβλαβή κατάσταση. Συνεπώς 

στην επικινδυνότητα συμβάλλουν η χρονική περίοδος κατά την οποία 

η λεπίδα βρίσκεται αφύλακτη, η συχνότητα με την οποία συμβαίνει 

αυτό καθώς και ο αριθμός των ατυχημάτων που προκαλούνται από την 

έκθετη λεπίδα.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ένας σχετικός δεί

κτης είναι ο εξής (βλ. και σχετική μελέτη του Σ. Μπράνη):

Δείκτης συχνότητας (frequency rate) =

(αριθμός ατυχημάτων X ΙΟ6 ) / (αριθμός ανθρωποωρών εργασίας)

β) Βλάβες και μέγεθος του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτές.
Εδώ η επίδραση που μπορεί να έχει μια βλάβη μετράται με το

μέγεθος του πληθυσμού ο οποίος εκτίθεται σε αυτή. Η έκθεση μπορεί 

να είναι ολική (π.χ. πυρηνική ενέργεια) ή τοπική (π.χ. υδροηλεκτρικά 

φράγματα, μολυντικές εκπομπές).
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Ο δείκτης που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο εξής: 

Δείκτης συμβάντων (incident rate) =

(αριθμός ατυχημάτων χ 103)/(μέσος αριθμός εκτεθειμένων εργαζομένων στη βλάβη)

γ) Ένταση και διάρκεια της έκθεσης στις βλάβες 
Εδώ έχουμε ένα άλλο μέτρο της επίδρασης της βλάβης ανάλογα

με την έντασή της και το πόσο διαρκεί. Μια έκθεση μικρής διάρκειας 

αλλά μεγάλης έντασης ονομάζεται οξεία, ενώ μία έκθεση μεγάλης 

διάρκειας αλλά χαμηλής έντασης ονομάζεται χρόνια. Γενικά είναι ευ

κολότερο να εντοπιστούν οι παράγοντες που προκαλούν τα οξέα συμ

βάντα παρά τα χρόνια.

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως ονομάζονται δείκτες 

βαρύτητας (severity rates) και παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί από 

αυτούς:

αριθμός ανθρωποωρών εκτός εργασίας X 10 3(ένταση) 

συνολικός αριθμός ανθρωποωρών εργασίας

αριθμός ημερών που χάθηκαν (μέση διάρκεια)

συνολικός αριθμός ατυχημάτων

αριθμός ανθρωποωρών εκτός εργασίας (διάρκεια) 

συνολικός αριθμός ατυχημάτων

δ) Επιρροή των βλαβών σε διάφορους τομείς 
Μελετώνται οι τρόποι κατά τους οποίους μια βλάβη επηρεάζει το

μείς όπως ο ανθρώπινος, ο μηχανολογικός ή ο περιβαλλοντικός. Στη 

βιομηχανία η επιρροή εκφράζεται με εκφράσεις του τύπου 'έγινε ε

μπλοκή ενός αντικειμένου με ένα άλλο', 'ήρθε σε επαφή", "έγινε ει

σπνοή', "έγινε απορρόφηση'. Από τη στιγμή που αυτοί οι τρόποι γί

νουν γνωστοί, μπορεί να αρχίσει η διαδικασία ελέγχου τους και καθο

ρισμού των πιθανών συνεπειών τους.
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Σύμφωνα με μια μελέτη των Η. Amis και R. Τ. Booth (1991) οι δεί

κτες συχνοτήτων έχουν περιορισμένη εφαρμογή για τους εξής λό

γους:

α) Ένας σημαντικός αριθμός ατυχημάτων δεν αναφέρεται, συ

νεπώς δεν υπάρχει προϊστορία.

β) Οι δείκτες μετράνε αποτυχία και όχι επιτυχία, 

γ) Δεν αποτελούν αξιόπιστα δεδομένα για στατιστική ανάλυση. 

Για παράδειγμα, είναι ασφαλής μια εγκατάσταση στην οποία δεν εχει 

συμβεί ατύχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα;

δ) Αντικατοπτρίζουν την επιτυχία μέτρων ασφάλειας που έχουν 

ληφθεί αρκετό χρονικό διάστημα πριν. Χρειάζεται να περάσει αρκετό 

χρονικό διάστημα για να κριθεί η αποτελεσματικότητα νέων μέτρων α

σφάλειας.

Παρ’ όλα αυτά οι δείκτες δείχνουν κάποια “τάση" η οποία λαμ- 

βάνεται υπόψη κατά περίπτωση.

II. Ποσοτική ανάλυση επιβλαβών γεγονότων.
Εδώ χρησιμοποιούνται δυο κλίμακες, ανάλογα με τα αποτελέ-

σματά τους ή την πιθανότητα παρουσίασής τους.

α) Κλίμακα σοβαρότητας αποτελέσματος (Johnson 1973)
Η κλίμακα αυτή έχει τις εξής διαβαθμίσεις:

1. Ασφαλές - σχεδόν αμελητέος τραυματισμός (υλικές ζημίες 

της τάξης $10).

2. Οριακό - τραυματισμός που διορθώνεται με ιατρική φροντίδα 

(υλικές ζημιές $100).

3. Επικίνδυνο - απώλεια χρόνου ή μόνιμος τραυματισμός (υλ. 

ζημιές $1,000-$10.000).

4. Κρίσιμο - θάνατος ή πολλαπλοί τραυματισμοί (υλικές ζημιές 

της τάξης $100.000).

5. Καταστροφικό - πολλοί θάνατοι (υλικές ζημιές της τάξης 

$1.000.000).
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6.Υπερκαταστροφικό - μαζικοί θάνατοι (υλικές ζημιές της τάξης 

$10.000.000).

β) Κλίμακα συχνότητας πιθανότητας (Johnson 1975)
Αυτή εκφράζεται με την παρακάτω κλίμακα που δίνει κάθε πό

σες ώρες το πολύ είναι πιθανό να συμβεί ένα γεγονός:

1. Εξαιρετικά απίθανο 1 γεγονός σε διάστημα > ΙΟ7 ωρών

2. Απομακρυσμένο " < ΙΟ7 "

3. Σχετικά πιθανό " < ΙΟ5 "

4. Πιθανό " < 104 "

Εδώ θα θέλαμε να κάνουμε την εξής σημαντική παρατήρηση. 

Όταν γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί το επίπεδο έκθεσης σε ένα ε

πιβλαβές γεγονός με βάση την ένταση ή την ποσότητα, δεν αρκεί η ε

πιλογή κάποιας μέσης τιμής. Οι εκτιμήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπό

ψη και τη διασπορά των μετρήσεων. Για παράδειγμα, σε μια δειγματο

ληψία διαφόρων επιπέδων θορύβου δεν ενδιαφέρει τόσο η μέση τιμή 

τους, αλλά η ύπαρξη πολύ υψηλών τιμών θορύβου, οι οποίες μπορεί 

είτε να συγκεντρώνονται σε μια περιοχή ή να καλύπτουν όλο το ηχητι

κό φάσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει σημασία η όλη φύση της έκθεσης 

και όχι μόνο μία μέση τιμή της μέτρησής της.

Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι ο καθορισμός της έκθεσης στις 

πιθανές βλάβες εξακολουθεί να αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Υ

πάρχουν κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις συνθήκες 

έκθεσης. Γ ια ομάδες ατόμων οι οποίες δεν εθεωρούντο ότι βρίσκονται 

εκτεθειμένες σε κάποια βλάβη, απεδείχθη εκ των υστέρων το αντίθε

το. Διάφορες βιολογικές επιδράσεις ίσως να μην είχαν προβλεφθεί. 

Συνεπώς χρειάζεται να γίνει ακόμα κάποια πρόοδος σ’ ό,τι αφορά τον 

προσδιορισμό των συνθηκών έκθεσης του ανθρώπινου παράγοντα 

στις βλάβες.

Ποσοτική εκτίυηση επικινδυνότητα€

Η ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας αποτελεί το πιο τε

χνικό μέρος της όλης διαδικασίας εκτίμησής της. Εδώ η επικινδυνότη-
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τα εκφράζεται με έναν μαθηματικό τύπο ο οποίος λαμβάνει υπόψη του 

διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν. Υπάρχουν δυο κύ

ριες μέθοδοι, η αναλογιστική και η πιθανοθεωρητική. Η πρώτη σχετί

ζεται με στατιστική συμπερασματολογία. Στη δεύτερη μέθοδο επιλέ

γεται ένα ανεπιθύμητο γεγονός μαζί με τους παράγοντες που είναι 

δυνατόν να το δημιουργήσουν και υπολογίζονται οι πιθανότητες να 

συμβεί κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα, ώστε να καθοριστεί η συνολι

κή πιθανότητα “κατάρρευσης" του όλου συστήματος.

α) Αναλογιστική
1. Μοντέλο Hammer 1972

Η επικινδυνότητα R εκφράζεται από τη σχέση R = D X Μ X Ν, όπου 

D = μέγεθος απώλειας ανά ατύχημα (συνήθως εκφράζεται 

ως αριθμός των ατόμων που έχουν πληγεί ή ως χρηματι

κό κόστος),

Μ = ρυθμός ατυχημάτων (εκφράζεται ως ο λόγος του αριθ

μού των ατυχημάτων στη μονάδα του χρόνου) - για 

παροιδειγμα (# ατυχημάτων)/(106 ώρες εργασίας),

Ν = χρονικό διάστημα ή αριθμός χρονικών περιόδων στο ο

ποίο είναι δυνατό να συμβούν ή έχουν συμβεί ατυχήμα

τα.

2. Μοντέλο Fine 1971

Εδώ η επικινδυνότητα δίνεται από τη σχέση R = C χ Ε χ Ρ, όπου 

C= ανεπιθύμητες συνέπειες (τα πιθανά αποτελέσματα ενός 

ατυχήματος όπως σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές) - α

ντίστοιχο της ποσότητας D στο μοντέλο του Hammer,

Ε = δυνατή έκταση συνεπειών (ο παράγοντας αυτός παρου

σιάζει τη δυναμική του ατυχήματος),

Ρ = πιθανότητα να συμβεί το ατύχημα, δοθέντος ότι έχει 

συμβεί το επιβλαβές γεγονός - σχετίζεται με την ποσό

τητα Μ στο μοντέλο του Hammer, αλλά δεν είναι ακρι

βώς το ίδιο.
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β) Πιθανοθεωρητική (Ανάλυση δένδρων σφαλμάτων-Briscoe 1977).
Τα δένδρα σφαλμάτων χρησιμοποιούνται σε συστήματα υψηλού

κινδύνου. Συνίστανται στην επιλογή ενός ανεπιθύμητου γεγονότος και 

στο σχηματισμό ενός δένδρου με όλες τις αιτίες που είναι δυνατόν να 

το προκαλέσουν. Στη συνέχεια συλλέγονται οι πιθανότητες για κάθε 

τέτοιο γεγονός και τελικά βρίσκουμε τη συνολική πιθανότητα κατάρ

ρευσης του συστήματος.

Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής αδύνατα σημεία:

1. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλες οι πιθανές αιτίες 

αποτυχίας.

2. Η επιλογή των γεγονότων σε ένα δένδρο είναι υποκειμενική 

(μπορεί να υπάρχουν γεγονότα που δεν χρειάζονται ή το αντίθετο)

3. Ανεπάρκεια δεδομένων αποτυχίας.

Θα αναφερθούμε για τα δένδρα σφαλμάτων περισσότερο στη 

συνέχεια,

Συνολική εκτίυηση επικινδυνότητακ:

Τα τρία βήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως (καθορισμός 

βλαβών, προσδιορισμός έκθεσης στις βλάβες, ποσοτική εκτίμηση επι- 

κινδυνότητας) χρησιμοποιούνται τώρα για μια συνολική εκτίμηση της 

επικινδυνότητας.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικούς πρακτικούς τρόπους με 

τους οποίους μπορούμε τελικά να έχουμε κάποια αριθμητική εκτίμηση 

της επικινδυνότητας.

I. Χρησιμοποιώντας την ποσοτική ανάλυση των επιβλαβών γε

γονότων σε σχέση με τα αποτελέσματά τους όπως παρουσιάστηκαν 

στην παράγραφο 2 μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλίμακα επικιν- 

δυνότητας ως εξής:

Αντιστοιχούμε στην κλίμακα σοβαρότητας αποτελέσματος τους 

αριθμούς 1 ως 6, ώστε 1=ασφαλές, 2 = οριακό, κ.ο.κ., 

6 = υπερκαταστροφικό. Επεκτείνουμε την κλίμακα συχνότητας πιθανό

τητας προσθέτοντας δύο ακόμη διαβαθμίσεις και έχουμε
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1=εξαιρετικά απίθανο, 2 = αρκετά συχνό, 3 = απομακρυσμένο, 

4 = σχετικά πιθανό, 5 = πιθανό, 6 = σχεδόν βέβαιο.

Κατασκευάζουμε τώρα την παρακάτω κλίμακα επικινδυνότηταο 

με διαβαθμίσεις από 1 ως 36.

6 5 4 3 2 1

6 36 30 24 18 12 6

5 30 25 20 15 10 5

4 24 20 16 12 8 4

3 18 15 12 9 6 3

2 12 10 8 6 4 2

1 6 5 4 3 2 1

II. Δύο απλουστευμένες εκφράσεις των μοντέλων των Hammer 

και Fine αναλύονται παρακάτω:

α) Η επικινδυνότητα R εκφράζεται ως το γινόμενο 

R = (πιθανότητα) X (σοβαρότητα αποτελέσματος) χ (συχνότητα), 

όπου ο κάθε παράγοντας αντιστοιχεί σε μία από τις παρακάτω κλί

μακες από 1 ως 1 0.

Συνεπώς η επικινδυνότητα εκφράζεται σε μία κλίμακα από 1 ως

1000.

Δείκτης πιθανότητας Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος

10 Αναπόφευκτο

9 Σχεδόν σίγουρο

8 Πολύ πιθανό

7 Πιθανό

6 Πιθανότητα ελαφρώς μεγαλύτερη του 50%

5 Πιθανότητα 50%

4 Πιθανότητα ελαφρώς μικρότερη του 50%

3 Σχεδόν απίθανο

2 Πολύ απίθανο

1 Απίθανο

50



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δείκτης σοβαρότη

τας αποτελέσματος

Περιγραφή

10 Θάνατος

9 Μόνιμη ολική ανικανότητα

8 Μόνιμη σοβαρή ανικανότητα

7 Μόνιμη ελαφρά ανικανότητα

6 Απουσία από την εργασία για περισσότερες από 

τρεις βδομάδες και επιστροφή με προβλήματα 

υγείας

5 Απουσία από την εργασία για

περισσότερες από τρεις βδομάδες και επι

στροφή με πλήρη ανάρρωση

4 Απουσία από την εργασία για περισσότερες από 

τρεις ημέρες και λιγότερο από τρεις βδομάδες 

και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση

3 Απουσία από την εργασία για λιγότερο από 

τρεις ημέρες και επιστροφή με πλήρη ανάρρω

ση

2 Ελαφρός τραυματισμός χωρίς απώλεια ημερών 

εργασίας και πλήρης ανάρρωση

1 Καμία ανθρώπινη βλάβη
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Δείκτης συχνότητας 

βλάβης

Περιγραφή

10 Μόνιμη παρουσία βλάβης

9 Η βλάβη εμφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα

8 Η βλάβη εμφανίζεται ανά λεπτό

7 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε 30 λεπτά

6 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε μία ώρα

5 Η βλάβη εμφανίζεται σε κάθε βάρδια

4 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα

3 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το μήνα

2 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το χρόνο

1 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά στα πέντε 

χρόνια

Έχοντας τώρα υπολογίσει μια τιμή της επικινδυνότητας 

προχωρούμε στην λήψη μέτρων σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό 

πίνακα.

Τιμή της εττικινδυνό- 

τητας R

Βαθμός αμεσότητας λήψης μέτρων

800-1000 Άμεση λήψη μέτρων

600-800 Λήψη μέτρων σε διάστημα επτά ημερών

400-600 Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός μηνός

200-400 Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός έτους

<200 Δεν είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων, 

αλλά να γίνεται παρακολούθηση του συμβά

ντος

β) Η επικινδυνότητα R εκφράζεται ως το γινόμενο 

R= (συχνότητα)χ(σοβαρότητα αποτελέσματος + μεγίστη δυνατή απώλεια + πιθανότητα), 

όπου:

σοβαρότητα αποτελέσματος= αριθμός ατόμων που έχουν πληγεί,
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συχνότητα = συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος (κλίμακα όπως πιο 

πάνω),

η μεγίστη δυνατή απώλεια και η πιθανότητα εκφράζονται από τους 

παρακάτω πίνακες με κλίμακα από 1 ως 50.

Δείκτης μεγίστης 

δυνατής απώλειας

Περιγραφή

50 Θάνατος

45 Απώλεια δύο άκρων /ματιών

40 Απώλεια ακοής

30 Απώλεια ενός άκρου / ματιού

15 Σπάσιμο χεριού

1 Γ ρατσουνιά

Δείκτης πιθανότητας Ρυθμός εμφάνισης ανεπιθύμητου γεγονότος

50 Από στιγμή σε στιγμή

35 Κάθε μία ώρα

25 Κάθε μέρα

15 Μια φορά την εβδομάδα

10 Μια φορά το μήνα

5 Μια φορά το χρόνο

1 Απίθανο

Η λήψη μέτρων γίνεται τώρα με βάση τον παρακάτω ενδεικτικό 

πίνακα:

Τιμή της επικινδυ- 

νότητας R

Αμεσότητα λήψης μέτρων

>100 Άμεση λήψη μέτρων

50-100 Λήψη μέτρων αυθημερόν

25-50 Λήψη μέτρων εντός μιας εβδομάδας

10-25 Λήψη μέτρων εντός ενός μηνός

1-10 Λήψη μέτρων εντός τριών μηνών
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Το ερώτημα που τίθεται προς τη διεύθυνση της μονάδας είναι 

ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν, έχοντας υπόψη όλους τους πιθανούς 

κινδύνους σε κάθε μια υπομονάδα της επιχείρησης. Βασική υπόθεση εί

ναι ότι πλήρης αφανισμός της επικινδυνότητας είναι αδύνατος. Συνεπώς 

οι ερωτήσεις που τίθενται είναι οι εξής:

1. Ποιά τμήματα του κινδύνου είναι δυνατόν να εξαλειφθούν;

2. Ποιά τμήματα τον κινδύνου είναι δυνατόν να μειωθούν

3. Τι ποσοστό του κινδύνου μπορεί να γίνει δεκτό;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα εξαρτάται από τον βαθ

μό ασφαλείας που παρέχει η διεύθυνση για τη λειτουργία της μονάδας.

Χρησιμοποιώντας τις κλίμακες πιθανότητας για την ποσοτική α

νάλυση των επιβλαβών γεγονότων της που είδαμε παραπάνω στην παρά

γραφο 2 και τις τεχνικές ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου της προηγούμε

νης παραγράφου είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ο παρακάτω ενδεικτι

κό πίνακας, ο οποίος βοηθάει στο να ληφθεί μία απόφαση σχετικά με τη 

μείωση της επικινδυνότητας σε σχέση με τα αποτελέσματα.

Ο κάθετος άξονας παριστά το μέγεθος σοβαρότητας των αποτε

λεσμάτων (εκφρασμένα σε $/άτομο/ έτος) και ο οριζόντιος άξονας δεί

χνει τα διαφορετικά επίπεδα ελέγχου της επικινδυνότητας (η έννοια αυ

τή αντιστοιχεί στην πιθανότητα του να συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός).

50 90 95 99
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Οι κλίμακες στο γράφημα είναι λογαριθμικές, πράγμα που αντικα

τοπτρίζει το γεγονός ότι η επικινδυνότητα δεν είναι δυνατόν να μηδενι

στεί.

Κάθε χωρίο μεταξύ πλάγιας ευθείας και οριζόντιου άξονα στο 

γράφημα παριστά το επίπεδο επικινδυνότητας που κρίνεται αποδεκτό α

νάλογα με τις περιστάσεις.

Για παράδειγμα, κίνδυνοι (δηλαδή τιμές της επικινδυνότητας) με

ταξύ της ευθείας 1 και του οριζόντιου άξονα θεωρούνται αμελητέοι. Ε

πίσης κίνδυνοι μεταξύ της ευθείας 4 και του οριζόντιου άξονα θεωρού

νται εξαιρετικά υψηλοί.

Θα κλείσουμε την περιγραφική ανάλυση της επικινδυνότητας με 

ένα ενδεικτικό παράδειγμα εκτίμησής της σε έναν (σχετικά μικρό) εργα

σιακό χώρο (π.χ. εργαστήριο, εργοστάσιο, γραφείο).

Παράδειγμα εκτίμησης επικινδυνότητα στον εργασιακό χώρο.

Bnua 1 Προσδιορίζουμε τις πιθανές βλάβες χρησιμοποιώντας μία 

από τις μεθόδους που περιγράφτηκαν παραπάνω.

Πιθανές βλάβες στον εργασιακό χώρο μπορεί να είναι οι εξής:

S Ελλιπής συντήρηση μηχανημάτων

^ Όχι ικανοποιητικός εξαερισμός

S Ελλιπής φωτισμός

S Όχι ικανοποιητική θερμοκρασία περιβάλλοντος 

S Υπερβολικός Θόρυβος

S Έλλειψη καθαριότητας των χώρων

S Περιορισμένος χώρος εργασίας

S Πτώση αντικειμένων από κακή τοποθέτησή τους 

ν' Ελλιπείς είσοδοι-έξοδοι

ν' Διάδρομοι με εμπόδια

V Ανύπαρκτες ή λιγοστές έξοδοι κινδύνου

V Ανυπαρξία ή όχι ικανοποιητικός αριθμός πυροσβεστικών συ

σκευών / μονάδων
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Βήιια 2 Εδώ κάνουμε εκτίμηση της επικινδυνότητας χρησιμοποιώ

ντας τις διάφορες κλίμακες (πιθανότητας, έντασης, συχνότητας) που 

περιγράφτηκαν στην παράγραφο 4.

Για κάθε πιθανή βλάβη υπολογίζεται η τιμή της επικινδυνότητας 

και έτσι συμπληρώνονται τα ακόλουθα δύο έντυπα:

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Α.Α................. Ημερομηνία.............. ...... Ισχνει μέΧρι.............................

1 Τμήμα/Τομέας

2 Είδος εργασιών που λαμβάνουν χώρα

3 Βασικοί κίνδυνοι

4 Εκτίμηση επικινδυνότητας (χρησιμοποιώντας τις βλάβες που έχουν ε-

ντοπιστεί)

Τιμή επικινδυνότητας

• προστασία από τη φωτιά

• σχέδιο έκτακτης ανάγκης

• κίνηση οχημάτων

• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

• συστήματα πίεσης

• περιβαλλοντικοί παράγοντες

• πτώσεις αντικειμένων

Ημερομηνία 0 υπεύθυνος ασφάλειας
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Στη συνέχεια συμπληρώνεται το παρακάτω δελτίο που περιλαμ

βάνει συνοπτικά τους κινδύνους και τις διορθωτικές ενέργειες που πρέ

πει να γίνουν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Α.Α.

Τόπος εργασίας / αντικείμενο ............................

Ημερομηνία εκτίμησης.............................................

Υπεύθυνος ασφάλειας......................................................

Κύριοι Κίνδυνοι

Δευτερεύοντες κίνδυνοι

Διορθωτικές ενέργειες

1 Άμεσα

2 Σύντομα (μέσα σε ένα μήνα)

3 Στο άμεσο μέλλον (μέσα σε 6 μήνες)

4 Στο απώτερο μέλλον (μέσα σε 12 μήνες)

Ημερομηνία επόμενης εκτίμησης.................
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Σήυανση Ασφαλείαc και Υγείας στους Χώοους Εργασίας

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθε

νειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργα

ζομένων σε όλες τις θέσεις και τους χώρους εργασίας. Τα σήματα α

σφάλειας και υγείας παίζουν σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, αφού με την κατάλληλη χρήση τους προσελκύουν την προσοχή 

των εργαζομένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κιν

δύνους ή υπενθυμίζοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες.

Με την κατάλληλη σήμανση μπορούν να μειωθούν δραστικά τα 

εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, με όλες τις ευμε

νείς συνέπειες που θα έχει αυτό όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά 

και για την ομαλή λειτουργία και παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η χρήση των σημάτων ασφάλειας και υ

γείας δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να υποκαταστήσει ή να περιορίσει 

τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

Για το λόγο αυτό, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπο

ρούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογι

κής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της ερ

γασίας, ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρ

ξη σήμανσης ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία και η συμπεριφορά 

των εργαζομένων να προσαρμόζεται ανάλογα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μέχρι σήμερα δύο οδηγίες για τη 

σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας με κύριο στόχο: 

α) Οι πολυάριθμες διαφορές που υφίστανται στον τομέα της σήμανσης 

ασφάλειας και υγείας μεταξύ των χωρών να μειωθούν σημαντικά και να 

μην αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας κατά την ελεύθερη κυκλοφο

ρία των εργαζομένων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, 

β) Η χρησιμοποίηση κατά την εργασία εναρμονισμένων σημάτων να ο

δηγήσει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που μπορεί να προέλθουν 

από τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές των εργαζομένων.

Η χώρα μας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ο

δηγίες αυτές εξέδωσε αρχικά το π.δ.422Π9 και αργότερα το π.δ 105/95, 

που καταργεί το προηγούμενο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ67/Α/10.4.1995

58



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

με τίτλο: "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ"

Το π.δ. 105/95 περιλαμβάνει σε σχέση με το καταργηθέν 

Π.Δ.422Π9:

α) Περισσότερες απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες, 

καθώς και πινακίδες υποχρεώσεων.

β) Εισάγει νέες πινακίδες, που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή 

εξοπλισμό.

γ) Καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με:

> Την επισήμανση δοχείων και σωληνώσεων.

> Την αναγνώριση και τον εντοπισμό του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

> Τη σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας.

> Τα φωτεινά και ηχητικά σήματα.

> Την προφορική ανακοίνωση.

> Τα σήματα με χειρονομίες.

Α. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κατά τρόπο μόνιμο με πινακίδες ή χρώμα ασφάλειας γίνεται η 

σήμανση που σχετίζεται με:

-Την απαγόρευση 

-Την προειδοποίηση 

-Την υποχρέωση

-Τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης, βοή

θειας και των εξοπλισμών καταπολέμησης πυρκαγιάς.

-Την επισήμανση κινδύνων από εμπόδια, επικίνδυνα σημεία και ο

δούς κυκλοφορίας και δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέ

ρουν επικίνδυνες ουσίες.
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Συνδυασμοί σχημάτων και χρωμάτων και η σημασία τους για τα σήματα ασφάλειας

και υγείας

Γεωμετρικό σχήμα Σημασία

ι 1 Σήματα απαγόρευσης

• Σήματα υποχρέωσης

Δ Σήματα προειδοποίησης

■ ■ Σήματα διάσωσης ή βοήθειας

■ ■1 Σήματα που αφορούν το πυροσβεστικό υ
λικό ή εξοπλισμό

Χαρακτηριστικά των σημάτων

Τα εικονοσύμβολα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και 

πρέπει να παραλείπονται οι άχρηστες, όσον αφορά την κατανόησή τους, 

λεπτομέρειες.

Τα εικονοσύμβολα που χρησιμοποιούνται μπορεί να ποικίλλουν ε

λαφρά ή να είναι αναλυτικότερα σε σχέση με τις παραστάσεις που πα

ρουσιάζονται παρακάτω υπό τον όρο ότι η σημασία τους θα είναι ισοδύ

ναμη και ότι δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρμογές.

Οι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό με την καλύτερη δυνατή 

αντοχή σε κρούσεις, σε κακές καιρικές συνθήκες και σε δυσμενείς επι

δράσεις του περιβάλλοντος.

Οι διαστάσεις καθώς και τα χρωματομετρικά και φωτομετρικά χα

ρακτηριστικά των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότη

τα και την κατανόησή τους.
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Συνθήκες χρήσης

Οι πινακίδες τοποθετούνται καταρχήν σε κατάλληλο ύψος και σε 

θέση ανάλογη με την οπτική γωνία, λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένων 

εμποδίων, είτε στο σημείο εισόδου μιας ζώνης γενικού κινδύνου, είτε σε 

άμεση γειτονία συγκεκριμένου κινδύνου ή επισημαινόμενου αντικειμέ

νου και σε καλά φωτισμένο, εύκολα προσπελάσιμο και ορατό μέρος.

Σε περίπτωση κακών συνθηκών φυσικού φωτισμού θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα χρώματα, ανακλαστικά υλικά ή τεχνη

τός φωτισμός.

Η πινακίδα πρέπει να αφαιρείται, όταν η κατάσταση που δικαιο

λογούσε την ύπαρξή της παύει να υφίσταται.

Η σήμανση ασφάλειας και υγείας που χρησιμοποιείται σε κάθε ε

πιχείρηση, πρέπει να απεικονίζεται με τις επεξηγήσεις της σημασίας της 

σε μικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες που αναρτώνται σε προσι

τά και εμφανή σημεία των χώρων εργασίας της επιχείρησης, ώστε να 

λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τους όλοι οι εργαζόμενοι .
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A1. Σήματα Απαγόρευσης
Τα σήματα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ απαγορεύουν να κάνουμε κάποια ε

νέργεια.

Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα κυκλικό.

Η ενέργεια που απαγορεύουν παριστάνεται με ένα μαύρο σύμβο

λο σε λευκό φόντο που περιβάλλεται από κόκκινη γραμμή.

Επίσης μία κόκκινη γραμμή διασχίζει το σήμα από αριστερά προς 

τα δεξιά με κλίση 45°.

Amryopmioi
ΤΟ κηπικιμπ

AlKJ\OjtH Π»1Ι *1 V pfWVr 
γυμνής φλόγας 
κοι ιο κοηνιομίϊ

Αηαγοριύειοι 
η λίΓΛπντπ πε/κη

An αγορε ιττσι 
η KOiciofkon 

μη νερό

Mr πόσιμο νερό

AtiOYOpf *k toi η ε σοδος 
οιονς μη ι κονίες 

έι£ικη lif» κι

Αηογορεύτιαι η δη/ηοη
OTO οχπμοΐΐΐ ftlUkJVItOlW,

tfMjptlV.A

Μην cryyifdx
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το κάπνκιμα

Aimyrtftfi-ftfi»η χ r 
νημνικ
Kill to Ktutuopu

Aatiyopioru;! 
n htrHrtwm m /«m

Απαγορειτται 
n Kotdofkon 

μι Wpii

Mn noinjio upo

\jmyojM vi Nti r, είσοδος 
no M's ym fxovtrs 

FioiKii d&t.Ki
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Α2. Σήματα Προειδοποίησης
Τα σήματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ προειδοποιούν για έναν υπαρκτό ή 

πιθανό κίνδυνο

Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου με τη μια του 

κορυφή προς τα πάνω.

Ο κίνδυνος που προειδοποιούν παριστάνεται με ένα μαύρο σύμ

βολο σε κίτρινο φόντο που περιβάλλεται από μαύρη γραμμή.

Ενψλί κας ή και
ιΐ|ΐιλη Οερ|ΐο*ροπΰι

Εκρακιικες ν&ς Τοξικίς ir.fi

Δκι8,>ωι>η<:ν ν/.ι\· ΡρίΗένέργο μλικύ Ακφοήκνο φαμϋα

Οχήματα
λιοκιντιοης φορτίων

Κίν&υνυς
tt>Fxipnn£n^i<x

ί lwmk, κη<Η.ν«>ν
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Κίνδυνος rrtftxmi
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A3. Σήματα Υποχρέωσης
Τα σήματα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη συμπε

ριφορά.

Τα σήματα αυτά έχουν κυκλικό σχήμα.

Η ενέργεια που μας υποχρεώνουν να κάνουμε παριστάνεται με ά

σπρο σύμβολο σε μπλε φόντο.

Για παράδειγμα προκειμένου να δουλεύουμε σε θέση εργασίας 

που έχει ένα ή περισσότερα από αυτά τα σύμβολα είμαστε υποχρεωμέ

νοι να κάνουμε πρώτα αυτό που λέει το σήμα.

YiloxptttHmri
ipOtOOKJ 
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npmnotiia 

ioc κιψαλίόΐ
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Α4. Σήματα Πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού
Τα σήματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δείχνουν τη

θέση του.

Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο.

Η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισμού παριστάνεται με λευκό 

σύμβολο σε κόκκινο φόντο.

Τα σήματα αυτά είναι:

nvfHMjtffcrtixn
μάνικα

Σκά/ο
ΓηΛτψωνο γκι tnv

ί Ιυροσβεοϊήραν; κσΐ(3*κν^μΓκΐη
πιρκ άγιων

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολου

θήσουμε για να φθάσουμε στο πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό τότε τα 

αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα παρακάτω σήματα κα

τεύθυνσης:

Κατευθυναη πον πρεπο να ακολονάιιΟύ

Π.Χ.
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Α5. Σήματα Διάσωσης
Τα σήματα ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ υποδεικνύουν τις οδούς δια

φυγής, τις εξόδους κινδύνου και τα μέσα βοήθειας ή διάσωσης.

Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο.

Η ένδειξη τους παριστάνεται με άσπρο σύμβολο σε πράσινο φό

ντο.

α. Τα σήματα που δείχνουν τη θέση που βρίσκεται η έξοδος κιν

δύνου είναι:

β. Τα σήματα που δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθή

σουμε σε περίπτωση κινδύνου για να φτάσουμε σε ασφαλή θέση είναι:

Εξιιδος Kii hi-vm
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γ. Τα σήματα που δείχνουν τη θέση που βρίσκονται τα μέσα βοή

θειας ή διάσωσης είναι:

Πρώτες Βοήθειες Φορείο θάλαμος κοποιωνισμού
οοφαλείοζ

Πλύσιι |ΐαπ(.;ν Τ ηεεψωνο γιο «Βιαοωστι 
και πρωίες Βοήθειες

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολου

θήσουμε για να φθάσουμε στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντί

στοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα παρακάτω σήματα κατεύ

θυνσης.

Kau ι-θννοπ πον πρέπει να αχο/ιουθηθε ι
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Α6. Σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας
Η σήμανση των κινδύνων από εμπόδια και των επικίνδυνων σημεί

ων στο εσωτερικό των κτιριακών χώρων γίνεται με κίτρινο χρώμα που ε

ναλλάσσεται με μαύρο ή με κόκκινο που εναλλάσσεται με άσπρο.

Οι κίτρινες, οι μαύρες, οι κόκκινες και οι άσπρες λωρίδες πρέπει 

να είναι ίσες μεταξύ τους και να έχουν κλίση 45“ όπως φαίνεται στα πα

ρακάτω σκίτσα.

Όταν είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι οδοί κυκλοφορίας, η 

επισήμανσή τους γίνεται και από τις δύο πλευρές τους με συνεχή λωρί

δα ιδιαίτερα ορατού χρώματος, κατά προτίμηση άσπρου ή κίτρινου ανά

λογα με το χρώμα του δαπέδου.
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Α7. Επισήμανση δοχείων και σωληνώσεων

Τα χρησιμοποιούμενα κατά την εργασία δοχεία που περιέχουν ε

πικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και οι εμφανείς σωληνώσεις που 

περιέχουν ή μεταφέρουν τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα 

πρέπει να φέρουν με ετικέτα εικονοσύμβολο ή σύμβολο σε έγχρωμο φό

ντο που προβλέπεται από τις ΚΥΑ 378/94 "Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμη

ση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 705L8/94) και ΚΥΑ 1 197/89 "Ταξινόμηση, 

συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων" (ΦΕΚ 

567/Β/90).

Η ετικέτα αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα σή

ματα προειδοποίησης με το ίδιο εικονοσύμβολο ή σύμβολο και να συ

μπληρωθεί με πρόσθετα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα ή/και το χημικό 

τύπο της επικίνδυνης ουσίας ή παρασκευάσματος, καθώς και λεπτομέ

ρειες για τον κίνδυνο.

Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται στις ορατές πλευρές με 

μορφή άκαμπτης πινακίδας, αυτοκόλλητου σήματος ή ζωγραφισμένης 

ένδειξης.

Οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται στις σωληνώσεις πρέπει να το

ποθετούνται εμφανώς και πλησίον των χώρων που παρουσιάζουν τον με

γαλύτερο κίνδυνο, όπως δικλείδες και σημεία σύνδεσης και να επανα

λαμβάνονται με επαρκή συχνότητα.

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται επικίνδυ

νες ουσίες ή παρασκευάσματα σε ικανές ποσότητες πρέπει να επισημαί- 

νονται με κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα και σε ορισμένες περι

πτώσεις με την προειδοποιητική πινακίδα "γενικός κίνδυνος". Οι σημάν

σεις αυτές πρέπει να τοποθετούνται, ανάλογα με την περίπτωση, κοντά 

στο χώρο αποθήκευσης ή στη θύρα πρόσβασης στην αποθήκη.
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Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες

Εύφλεκτο F)
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Ε_ίινι\0ιλτ ν?α to
περιβάλλον Ν>
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Σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην ετικέτα

Σημασία Σύμβολο Περιγραφή 
των κινδύνων

Παραδείγματα
προϊόντων

Προληπτικά μέ
τρα

Τοξικό
(Τ)

Πολύ
Τοξικό

(Τ + )

/' "X, - Τοξικές και ε
πιβλαβείς ουσίες 
καισυσκευάσμα- 
τα που παρου
σιάζουν,ακόμη 
και σε μικρές πο
σότητες, κίνδυνο 
για την υγεία.
- Αν η σοβαρό

τητα των επιπτώ
σεων στην υγεία 
εκδηλώνεται με 
πολύ μικρές πο
σότητες, το 
προϊόν σημειώ
νεται με το τοξι- 
κά σύμβολο.

- Αυτά τα προϊό
ντα διεισδύουν 
στον οργανισμό 
με εισπνοή, κα
τάποση ή από το 
δέρμα.

Μεθανόλη, φωτι
στικό οινόπνευμα, 
αποσμητικά, στε- 
γανωτικά σπρέι 
απολυμαντικά 
(κρεολίνη) π.χ. 
σπρέι φανοποιίας

Για να αποφύγετε 
κάθε επαφή με το 
δέρμα χρησιμοποιεί
στε προστατευτικά 
μέσα: γάντια, προ
σωπίδα,
προστατευτικά ένδυ
μα κλπ.
Προτιμάτε να εργά
ζεστε στο ύπαιθρο ή 
σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Καλή υγιεινή: 
πλύντε τα χέρια σας, 
μην τρώτε ή καπνίζε
τε ποτέ κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 
Τα προϊόντα σε αε
ροζόλ είναι πιο επι
κίνδυνα (εισπνοή!). 
Κρατείστε τα μακριά 
από τα παιδιά!

Επιβλαβές
(ΧΠ) X αποσμητικά, τρι- 

χλωραιθυλένιο 
διαλυτικά για 
χρώματα προϊόντα 
καθαρισμού προϊ
όντα για την προ
στασία και την ε
πεξεργασία του 
ξύλου αντισκωρια- 
κά για χρώματα

Εύφλεκτο
(F)

Πολύ 
Εύφλεκτο 

( F + ) Λ
(F) Τα εύφλεκτα 
προϊόντα ανα
φλέγονται πα
ρουσία μιας 
φλόγας, μιας 
πηγής θερμότη
τας (Θερμή επι
φάνεια) ή μίας 
σπίθας.
- (F + ) Προϊόν 

που μπορεί να α
ναφλεχθεί πολύ 
εύκολα από τη 
δράση μιας πη
γής ενέργειας 
(φλόγα, σπίθες 
κλπ.), ακόμη και 
κάτω από 0° C.

πετρέλαιο, βενζίνη 
φωτιστικά οινό
πνευμα ή μεθανό
λη τερεβινθέλαιο, 
λευκά οινόπνευμα 
ακετόνη, καθορι
στικά για πινέλα, 
διαλυτικά για 
χρώματα ρώματα 
σε αεροζόλ, με
ταλλικά χρώματα 
αντιπαγετικά για 
τζάμια κόλλες ε
παφής, κόλλες 
(νεο-πρένιο) απο
σμητικά χώρου

Αποθηκεύετε τα 
προϊόντα σε καλά α
εριζόμενο χώρο.
Μην τα χρησιμο
ποιείτε ποτέ κοντά 
σε πηγή θερμότητας, 
ή σε θερμή επιφά
νεια, κοντά σε σπίθες 
ή σε ακάλυπτη φλό
γα.
Απαγορεύεται το κά
πνισμα!
Μη φοράτε νάιλον 
ρούχα και έχετε πά
ντα πρόχειρο έναν 
πυροσβεστήρα κατά 
τη διάρκεια της χρή
σης εύφλεκτων προϊ
όντων
Διατηρείτε τα εύφλε
κτα προϊόντα (F) κα
λά διαχωρισμένα από 
τα οξειδωτικά προϊό
ντα (0).

Οξειδωτικό
(0) 6

- Η καύση (οξεί
δωση) χρειάζεται 
μια καύσιμη ύλη, 
οξυγόνο και μια 
πηγή ανάφλεξης 
επιταχύνεται ση
μαντικά από την 
παρουσία ενός 
οξειδωτικού 
προϊόντος (ουσί
ας πλούσιας σε 
οξυγόνο)
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Διαβρωτικό
(C)

- Οι διαβρωτικές 
ουσίες προκα- 
λούν σοβαρές 
βλάβες στους 
ζωντανούς στους 
και πλήττουν ε
πίσης και άλλα 
υλικά. Η αντί
δραση μπορεί να 
οφείλεται στην 
παρουσία νερού 
ή υγρασίας.

Αποφρακτικά για 
σωληνώσεις, α
φαιρετικά ακα
θαρσιών καυστική 
σόδα, αντισκωρια- 
κά οξέα, Θειικό ο
ξύ (μπαταρίες) 
καθοριστικά για 
φούρνους, τουα
λέτες απορρυπα
ντικά πιάτων (σε 
υγρή κατάσταση)

Ερεθιστικό
(Χί)

- Η επανειλημμέ
νη επαφή προκα- 
λεί φλεγμονές 
στο δέρμα και 
στις βλεννογό
νους.

χλωρίνη τερεβιν- 
θέλαιο καυστική 
αμμωνία ρητίνη 
από πολυεστέρα

Διατηρείτε τα προϊ
όντα στην αρχική 
τους συσκευασία 
(δοχεία καλά κλει
σμένα - πώματα α
σφαλείας) .
Διατηρείτε τα προϊό
ντα μακριά από τα 
παιδιά.
Προσέχετε κατά την 
τακτοποίηση. Μην α
ποθέτετε ποτέ σε 
πρεβάζια κλπ. (κίν
δυνος πτώσης!). 
Προστατέψτε τα μά
τια, το δέρμα κλπ. α
πό οποιοδήποτε πι- 
τσίλισμα.
Να είστε πολύ προ

σεκτικοί όταν χύνετε 
το προϊόν ή όταν το 
πασπαλίζετε.
Ναχρη σιμό ποιείτε 

πάντα προστατευτικά 
γάντια και γυαλιά. 
Πρώτα απ’ όλα η υ
γιεινή: μετά τη χρήση 
πλύνετε καλά τα χέ
ρια και το πρόσωπο. 
Ως "πρώτες βοή
θειες" το ξέπλυμα με 
άφθονο νερά για 10 
λεπτά είναι αποτελε
σματικά.
Τα διαβρωτικά προϊ
όντα σε αεροζόλ εί
ναι επικίνδυνα!

Εκρηκτικό
(Ε)

- Η έκρηξη είναι 
εξαιρετικά γρή
γορη καύση και 
εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά 
του προϊόντος, 
τη
Θερμοκρασία 
(πηγή Θερμότη
τας), επαφή με 
άλλα προϊόντα 
(αντίδραση), 
χτυπήματα, την 
τριβή κλπ.

τα κάθε είδους α
εροζόλ (ακόμη και 
άδεια) είναι δυνα
τόν να εκραγούν 
πάνω από τους 50° 
C αποσμητικά χώ
ρου, λακ μαλλιών, 
χρώματα, βερνί
κια, αντιπαγετικά 
για παρμπρίζ κλπ.

Αποφύγετε την υ
περθέρμανση, τα 
χτυπήματα, προστα
τέψτε τα από τις η
λιακές ακτίνες κλπ. 
Μην τα τοποθετείτε 
ποτέ κοντά σε πηγές 
θερμότητας, λα
μπτήρες, θερμαντικά 
σώματα κλπ.
Ρητή απαγόρευση 
του καπνίσματος!
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Επικίνδυνο 
για το 

περιβάλλον 
(Ν)

Ουσίες: ενεργά συστατικά Απομακρύνετε το
-ιδιαίτερα τοξική των εντομοκτόνων προϊόν ή τα
για τους Υδρό- χλωροφθοράνθρα- Υπολείμματά του με
βίους οργανι
σμούς
- τοξική για την 
πανίδα

- επικίνδυνη για 
το στρώμα του ό
ζοντος.

κες (CFC) τα μέτρα Προφύλα
ξης που ισχύουν για 
τα Επικίνδυνα προϊό
ντα.
Αποφύγετε τη μό
λυνση του περιβάλ
λοντος αποθηκεύο
ντας σωστά τα προϊ
όντα.

Αναγνώριση και κατανόηση της ετικέτας

Η ετικέτα είναι για το χρήστη η πρώτη πηγή πληροφόρησης για το 

προϊόν. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να τη διαβάζει και να την καταλαβαίνει.

Μία ετικέτα για κάθε δοχείο

Η ετικέτα πρέπει να βρίσκεται πάνω στο δοχείο προέλευσης και 

σε κάθε μια από τις διαδοχικές συσκευασίες μετά την μετάγγιση και τη 

νέα συσκευασία.

Πρέπει να είναι προφανής και συντεταγμένη στην ελληνική γλώσ

σα. Η ετικέτα που παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα είναι σύμφωνη με 

τους κανονισμούς για την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρα

σκευασμάτων.
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Παράδειγμα ετικέτας

Lvg η Iti# auyUoAxa μαύρα m αόντο I
c»lufivTtKCj< κ νδ. νους m w nopoaciai&Bi. n mxsto n re ποροσ-'»: υααμ ι Ktiet; : 

CJ^pPeA©ο^νΛατ.τώ a’i.} jjtjjarpiwfia toj βλογράψί*ς F £j-i λεκώ

ϊϋΐ -frapAapiX

t1.NO.HA. ΚΑΙ Ηί-νΟΥΝΧΗ
TOY |v\l>UKhVA3LTH Η
TOY .,%L*^.iMtv\ Η Τ*·>ν

ψβ

uimwfin
TOLUENE 

(Τ0Λ0Υ0Δ10) ^
1 'If«*&£Ϊ· «et^vi ·

·#**** *my«. *t% «*<£*1*# ^
IM#W*

*_*§? f^^·'$** ·*** |«mia
'NI«V j&£&4^ m mm *M4*v» *'·*§**$** X

* Ιΐ J 8 - SO
> ί3·,.-ϊϊ. - m , 2Μ

i: ΥΦΛΙ.ΚΤΟ

Φύση των εΛκών .κινίνων 

ff©y ηορομομίφ·.» η ο«;α ή τ ο 
?ια§"Μ*® -ικιομε»

51

Οδηγίες ααφ&λαύς χμτ,-αης 
na*i Sfiaapa-wv mv supta ff ίο 

Η3^ί5α«^«ί.ομτι

Tcuiartffto tpii προιοντος: otfw repIfTtpsfi κοθα«μ neoitmot *\ aue.a-u ' 
avayperpy*** if >δ s n ovoj*®atdfTOsl np-rrscv*!>:; Στην var^Ltc" r,rj>. ΙΐβΟίά J 

νιος ΐΜ3ΐ.α3Ηευάόμ£νΰυ r: nopCfCTKCwaovc-u t ovOYOO^fOJ Ϊ> έμπορέ* το:. : 

αναμαοία.^ β αρ«ράς ταυ, ιΠάγτως Mev k&kvudB; om&Z ;οξ-κίς. no Au τχ | 
«% επιβλαβή π 5ια3^ωτικες lenspvoov *αποΜ καθορισμένη w wv*t 
'/τίκααης, η χημικΓ ταμς ογρμοσία ϊίρεττει να εμφανίζεται. επιοης * ι· , 

mw pi σημει*Μτη. * mmmtm.,:; *

76



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Με φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, σήμα δια χειρονομιών ή προφο

ρική ανακοίνωση γίνεται, περιστασιακά, η σήμανση που σχετίζεται με:

> Την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων

> Την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένή ενέργεια

> Την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων

> Την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς

Ορισμένοι τρόποι αυτής της σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιη

θούν μαζί όπως:

• Φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα.

• Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση.

• Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση.

Β1. Ηχητικά σήματα
Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτε

ρο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος, να αναγνωρίζεται εύκολα 

και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο ηχητικό σήμα και αφε

τέρου από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος.

Εάν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει ηχητικό σήμα σε κυμαινόμε

νη και σταθερή συχνότητα, θα χρησιμοποιείται η κυμαινόμενη συχνότη

τα για να υποδεικνύει, σε σχέση με τη σταθερή, υψηλότερο κίνδυνο ή ε

πείγουσα ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης ενέργειας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ηχητικό σήμα αν στον περιβάλλο

ντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος.

Β2. Φωτεινά σήματα
Το φως που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει να δημιουργεί κα

τάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θά

μπωμα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας.

Η φωτεινή επιφάνεια που εκπέμπει ένα σήμα μπορεί να είναι ε

νιαίου χρώματος, σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνει τους συν
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δυασμούς σχημάτων και χρωμάτων, ή να περιέχει ένα εικονοσύμβολο σε 

καθορισμένο φόντο σύμφωνα με τους κανόνες που το αφορούν.

Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει συνεχές και διακεκομμένο 

φωτεινό σήμα, το διακεκομμένο σήμα θα χρησιμοποιηθεί για να υποδει

κνύει, σε σχέση με το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή μια 

αυξημένη ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης δράσης.

Η διάρκεια κάθε λάμψης και η συχνότητα των λάμψεων ενός δια

κεκομμένου φωτεινού σήματος πρέπει να εξασφαλίζουν καλή κατανόηση 

του μηνύματος και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε μεταξύ δια

φορών φωτεινών σημάτων, είτε με ένα συνεχές φωτεινό σήμα.

Ένα σύστημα εκπομπής φωτεινού σήματος χρησιμοποιούμενου 

σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται ειδικά ή να δια

θέτει βοηθητικό λαμπτήρα.

Επιπλέον:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήματα 

ή δύο φωτεινά σήματα τα οποία μπορούν να συγχέονται.

Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λει

τουργήσουν πρέπει να εξασφαλίζεται επικουρική τροφοδοσία σε περί

πτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας τους.

Η καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φωτεινών και η

χητικών σημάτων πρέπει να ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη 

συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει να τίθενται σε ετοιμότητα αμέ

σως μετά από κάθε χρησιμοποίηση.

Αν ένα διακεκομμένο φωτεινό σήμα χρησιμοποιείται αντί ή ως συ

μπλήρωμα ηχητικού σήματος, πρέπει ο κώδικας του σήματος να είναι 

ταυτόσημος.

Β3. Προφορική ανακοίνωση
Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή 

ή πομπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών, με τη μορφή σύντομων 

κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και μεμονωμένων λέξεων, ενδεχόμενα κωδι- 

κοποιημένων.
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Τα προφορικά μηνύματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομα, 

απλά και σαφή.

Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το σήμα θα πρέπει να γνωρίζουν 

καλά τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα.

Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση ή ως συ

μπλήρωμα σημάτων με χειρονομίες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν λέξεις- 

κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, μάϊνα, προχώρησε, οπι

σθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα.

Β4. Σήματα με Χειρονομίες
Ένα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να 

γίνεται και να κατανοείται εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριμένο από 

άλλο σήμα με χειρονομίες.

Οι χρησιμοποιούμενες χειρονομίες μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά 

ή να είναι αναλυτικότερες από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με 

την προϋπόθεση ότι η σημασία τους και η κατανόηση τους Θα είναι του

λάχιστον ισοδύναμες.

Το άτομο που δίνει τα σήματα καλείται σηματωρός και ο παραλή

πτης των σημάτων χειριστής.

Ο σηματωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινή

σεις από το χειριστή χωρίς να διατρέχει κίνδυνο από αυτές και να ασχο- 

λείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του χειριστή και με την ασφά

λεια των εργαζομένων που βρίσκονται πλησίον. Όταν αυτό δεν είναι δυ

νατόν πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι σηματωροί.

Ο σηματωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα 

στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιό

νια, ρακέτες) με έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα για να είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμος από τον χειριστή.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Α/Α ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ

A1 ΕΝΑΡΞΗ

Προσοχή

Ανάληψη

Καθοδήγησης

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι 

παλάμες είναι εστραμμένες προς τα εμπρός "fr
Α2 ΣΤΟΠ

Διακοπή

Τέλος της κίνησης

0 δεξιός βραχίονας τεντωμένος προς τα άνω, η 

δεξιά παλάμη εστραμμένη προς τα εμπρός.

A3 ΤΕΛΟΣ

Των ενεργειών

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα στο ύψος του στή

θους.

4

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Α/Α ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ

0 δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα 

πάνω και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς τα 

εμπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο.

Ρ

1

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ

0 δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα 

κάτω, και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το 

εσωτερικό διαγράφει αργά έναν κύκλο.
Λ

\y

Β3 ΚΑΘΕΤΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση

4
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Α/Α ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

Με τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις 

παλάμες εστραμμένες προς το εσωτερικό, το 

πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις 

αργές προς το σώμα. ■i
Γ2 ΚΑΘΟΔΟΣ

Με τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις 

παλάμες εστραμμένες προς τα έξω, το πρόσθιο 

μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές 

απομακρυνόμενες από το σώμα.

Γ3 ΔΕΞΙΑ ως προς το 

σηματορό

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο περίπου ορι- 

ζοντίως, η παλάμη του δεξιού χεριού βλέπει 

προς τα κάτω και εκτελούνται μικρές αργές κι

νήσεις κατά τη. Διεύθυνση αυτή.
1\

Γ 4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ως προς 

το σηματορό

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωμένο περίπου 

οριζοντίως και την παλάμη του αριστερού χε

ριού εστραμμένη προς τα κάτω εκτελούνται μι

κρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή.

Α -4 ·

ϊ
..►

Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση

4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Α/Α ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ

Δ1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ επεί

γουσα διακοπή ή 

στάση

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι προς τα άνω 

και οι παλάμες εστραμμένες προς τα εμπρός.

Δ2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 

εκτελούνται με ταχύτητα.
Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 

εκτελούνται με βραδύτητα.
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Συνθήκες Εργασίας - Υγιεινή και Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο

Ο όρος "συνθήκες εργασίας" περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία που 

αποτελούν την επαγγελματική ζωή του εργαζόμενου που έχει μια αμει- 

βόμενη απασχόληση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή του περι

βάλλοντος της εργασίας, όπως επίσης και στην καλυτέρευση της ποιό

τητας της επαγγελματικής ζωής.

Από τα κύρια στοιχεία ενός συστήματος συνθηκών εργασίας θα 

αναφέρουμε τα ακόλουθα επτά:

α) την προστασία από τις συνθήκες και τους φυσικούς κινδύνους 

στο χώρο εργασίας και στο άμεσο περιβάλλον του (φυσικό περιβάλλον, 

τεχνικό περιβάλλον, διαμόρφωση χώρων εργασίας).

β) την προσαρμογή των εγκαταστάσεων και των μεθόδων εργα

σίας στις φυσικές και διανοητικές ικανότητες του εργαζομένου με ε

φαρμογή των αρχών της εργονομίας.

γ) την πρόληψη της διανοητικής έντασης που δημιουργείται από 

το ρυθμό και τη μονοτονία της εργασίας.

δ) τη ρύθμιση των χρονικών ορίων εργασίας σε όλες τους τις 

μορφές (ροή, ωράριο, οργάνωση χρόνου εργασίας, άδειες, διάρκεια ερ

γασιακής ζωής κλπ)

ε) την υιοθέτηση μορφών οργάνωσης εργασίας που αξιοποιούν 

στο έπακρο το περιεχόμενο της εργασίας και επιτρέπουν την πλήρη 

χρησιμοποίηση των ικανοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων, έ

να ανθρώπινο ρυθμό εργασίας, τη μείωση της κόπωσης, μια μεγαλύτερη 

ικανοποίηση στην εργασία, και την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομέ

νων στην οργάνωση της δουλειάς τους.

στ) την καλυτέρευση, γενικά των συνθηκών μέσα στις οποίες ε

ξελίσσεται η εργασία και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων που απο

τελούν το πλαίσιο για τον προσδιορισμό αυτών των συνθηκών.

ζ) Τέλος, κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην καλυτέρευση των κοι

νωνικών υπηρεσιών και του πλαισίου ζωής των εργαζομένων (κατοικία, 

συγκοινωνία, τροφή κλπ ) σαν απαραίτητο συμπλήρωμα των μέτρων που 

τείνουν να αναπτύξουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.
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Προϋποθέτουμε ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα σ’ αυτά τα 

διάφορα στοιχεία της κατάστασης του εργαζόμενου, πράγμα που σημαί

νει ότι το πρόβλημα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας πρέπει να 

προσεγγίζεται με σφαιρικό τρόπο, χρειάζεται δηλαδή να διαρθρώνονται 

στο εξής πιο στενά οι τομείς των λεγάμενων "γενικών" συνθηκών εργα

σίας (χρονικά όρια, οργάνωση εργασίας, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ), 

που ήταν παραδοσιακά διαχωρισμένοι, αφενός, και αφετέρου η ασφά

λεια και η υγιεινή εργασίας.

Υγιεινή και Ασφάλεια στον Εργασιακό Χώρο

Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας απαιτεί

ται η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού χώρου εργασίας. Οι πα

ράγοντες που συντελούν σ’ αυτό είναι οι παρακάτω:

Η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο

φορά ή φέρει ο εργαζόμενος κατά την εργασία για να προστατεύεται α

πό έναν ή περισσότερους κινδύνους για ασφάλεια και την υγεία του.

Η ύπαρξη και η χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας από ό

λους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους της επιχείρησης, κατέχει σημα

ντικό ρόλο. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι με την σωστή χρήση των 

Μ.Α.Π. επιτυγχάνεται η μείωση των εργατικών ατυχημάτων ή η μείωση 

των δυσμενών επιπτώσεων γενικά, στους εργαζόμενους. Τα Μ.Α.Π. που 

υπάρχουν στην αγορά καλύπτουν όλες σχεδόν τις εργασιακές ανάγκες 

και ποικίλουν στο είδος και στην ποιότητα: κράνη ασφαλείας, μάσκες, 

γυαλιά, γάντια διαφόρων χρήσεων, ωτοασπίδες, ποδιές διαφόρων χρή

σεων, παπούτσια ασφαλείας, ζώνες ασφαλείας και άλλα. Σε μερικές πε

ριπτώσεις υπάρχει ο συνδυασμός δυο μέσων ατομικής προστασίας 

(κράνος με μάσκα).

Τα Μ.Α.Π. πρέπει να θεωρούνται ως η τελευταία λύση για την 

προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον οι 

κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, ή να περιορισθούν επαρκώς
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με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους 

και διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Οι βασικές απαιτήσεις για τα Μ.Α.Π. είναι οι ακόλουθες:

S Σχεδίαση και κατασκευή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (να 

φέρουν τη σήμανση "CE").

S Σαφείς οδηγίες χρήσης στην γλώσσα του εργαζόμενου που θα 

χρησιμοποιήσει τα Μ.Α.Π.

S Κατασκευαστικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται 

στους συγκεκριμένους κινδύνους, στη φύση και τις συνθήκες της 

εκάστοτε εργασίας.

S Δυνατότητα ασφαλούς και αποτελεσματικής προσαρμογής στα 

ατομικά σωματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων.

Συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν όποτε χρειάζεται, 

να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και αποτελεσματικά από έναν 

εργαζόμενο που είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους.

S Να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, καθαρά 

και έτοιμα για άμεση χρήση.

Η επιλογή και η προμήθεια των εκάστοτε καταλλήλων Μ.Α.Π. έ

γκειται στην κρίση τον Τεχνικού Ασφαλείας, του Risk manager ή εάν δεν 

υπάρχει της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

Πριν καταλήξει ο υπεύθυνος στην χορήγηση των Μ.Α.Π. στους 

εργαζόμενους πρέπει να καταγράψει, να αναλύσει και να εκτιμήσει τους 

κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Έπειτα 

πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των προληπτικών, τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία ώστε οι κίνδυνοι κατά το δυνα

τό να αποφεύγονται, να εξουδετερώνονται ή να περιορίζονται επαρκώς 

στην πηγή τους και να περιορίζεται στο ελάχιστο ο αριθμός των εκτεθει

μένων στους κινδύνους εργαζομένων καθώς και ο χρόνος έκθεσής τους. 

Τα παραπάνω μέτρα στη συνέχεια ελέγχονται για την αποτελεσματικό- 

τητά τους και γίνεται επανεκτίμηση των κινδύνων.

Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή των εργασιών και των θέσεων 

εργασίας όπου οι κίνδυνοι παραμένουν και απαιτείται ως τελευταία λύση 

η χρήση των κατάλληλων Μ.Α.Π. Έπειτα καθορίζονται τα ιδιαίτερα χα

ρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα Μ.Α.Π. για να ανταποκρίνονται
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στους υπάρχοντες κινδύνους. Τέλος πριν την επιλογή των κατάλληλων 

Μ.Α.Π. αξιολογούνται τα υπάρχοντα σε σχέση με αυτά που απαιτούνται.

Κατά τη χορήγηση των Μ.Α.Π. και μετά θα πρέπει να ενημερώνο

νται οι εργαζόμενοι για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους, τα 

προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα και τις προφυλάξεις 

που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που παραμένουν σε 

ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη χρήση 

των Μ.Α.Π.

Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χορηγούνται δωρεάν στους εργαζόμενους 

για προσωπική χρήση και να συνοδεύονται από οδηγίες για την αποτε

λεσματική χρήση των Μ.Α.Π. με σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση των 

εργαζομένων όποτε χρειάζεται.

Φυσικά κατά περιόδους πρέπει να γίνεται έλεγχος για την σωστή 

χρήση των Μ.Α.Π., τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθα

ριότητας και υγιεινής, τη συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Στην περίπτωση φθοράς ή λήξης του επιτρεπόμενου 

χρόνου χρήσης τους θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.

Οι εργαζόμενοι από τη μεριά τους πρέπει να φορούν τα Μ.Α.Π. ό

ποτε χρειάζεται για την προστασία της υγείας τους και να τα τακτο

ποιούν μετά στη θέση τους σε κατάλληλες συνθήκες. Κατά τη χρήση 

τους θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης και να αναφέ

ρουν αμέσως στους επικεφαλείς κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία κατά τη 

χρήση των Μ.Α.Π. ή άλλη αιτία που δικαιολογεί την συντήρηση, την επι

σκευή ή την αντικατάστασή τους.

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτείται η χρήση των Μ.Α.Π. 

είναι τα παρακάτω:

Βραχυχρόνια εργασία ή παραμονή σε επικίνδυνους ή άγνω

στους κλειστούς χώρους.

Διάσωση εργαζομένων που κινδυνεύουν σε χώρους με επικίν

δυνα αέρια.

Εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού κατά τις οποίες χρησιμο

ποιούνται ή παράγονται τοξικές ύλες.

Μέχρι να ληφθούν τα αναγκαία τεχνικά μέτρα.
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Όταν τα τεχνικά συστήματα προστασίας δεν λειτουργούν π.χ. 

λόγω βλάβης.

Σε ειδικές εργασίες με πολλαπλούς κινδύνους και παρά τη λή

ψη τεχνικών μέτρων π.χ. συγκολλήσεις, αμμοβολές κ.α.

Εργονομία
Ήδη από το 19ο αιώνα συναντάμε στοιχεία επιστημονικής οργά

νωσης της εργασίας, που συστηματοποιήθηκαν στις αρχές του 20ου αι

ώνα με τις πρώτες επιστημονικές εργασίες ορθολογισμού.

Ο επιστημονικός όρος εργονομία ( "ergonomice") καθιερώθηκε 

για πρώτη φορά το 1949 στην Οξφόρδη κατά την ίδρυση της Ergonomics 

Research Society της Μεγ. Βρετανίας. Με διαφορετική σημασία χρησι

μοποιείται ο όρος "Εργονομία1 σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στην Ελ

λάδα όμως και στη Μεγ. Βρετανία είναι περίπου ταυτόσημος.

Η Εργονομία είναι διεπιστημονικός κάδος και σύμφωνα με την ε

γκυκλοπαίδεια ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας του Διεθνούς Γρα

φείου Εργασίας (1983) ασχολείται με την στοχευμένη αριστοποίηση των 

εργασιών του ανθρώπου. Επίσης, βασίζεται στην εξερεύνηση της ιδιο

μορφίας και ικανότητας των στοιχείων άνθρωπος - μηχανή - περιβάλλον 

και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ορθολογική σύνδεση των στοι

χείων αυτών του εργασιακού συστήματος.

Η προσαρμογή αυτή περιλαμβάνει τη βιομετρική διαμόρφωση των 

θέσεων εργασίας, τη μείωση τουλάχιστον στο μέγιστο επιτρεπτό, της 

καταπόνησης από τη συγκεκριμένη εργασία του κάθε ανθρώπου, τη δια

μόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και την πληρέστερη 

και οικονομική χρησιμοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων.

Η Εργονομία βρίσκεται σύμφωνα με την κοινωνική εξέλιξη του 

καιρού μας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σαν διεπιστημονι

κός κλάδος εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις μιας σειράς επιστημών 

όπως η Φυσιολογία, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Παιδαγωγική, η 

Τεχνολογία και Μηχανολογία καθώς και η Ιατρική της Εργασίας και η Τε

χνική της Ασφάλειας της Εργασίας και άλλων.
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Για τη διαμόρφωση της θέσης εργασίας χρησιμοποιούνται γνώ

σεις για τα δωματομετρικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου, τη στάση, 

τις δυνάμεις και τις δυνατότητες κίνησης του ανθρώπινου σώματος και 

των διαφόρων μέσων του, καθώς και για την αντίληψη από τις ενδείξεις 

των οργάνων μέτρησης της τεχνικής διεργασίας.

Επίσης, οι δωματομετρικές εμπειρίες καθορίζουν τις αποστάσεις 

ασφαλείας, όταν ένας κίνδυνος που προέρχεται από ένα αντικείμενο 

(π.χ. περιστρεφόμενο μέρος μιας μηχανής) δεν μπορεί να αποφευχθεί 

άμεσα. Με τεχνικά (προφυλακτικά) μέτρα πρέπει σ’ αυτές τις περιπτώ

σεις να κρατιέται μακριά ο άνθρωπος ή διάφορα μέλη, έτσι ώστε να μην 

μπορούν να ακουμπήσουν το σημείο κινδύνου.

Θόρυβος
Στον τομέα της διαμόρφωσης του Εργασιακού Περιβάλλοντος ο 

παράγοντας του θορύβου χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος, διότι 

αλλάζει τη συμπεριφορά του εργαζόμενου και επιδρά αρνητικά στην α- 

σφάλειά του.

Σαν θόρυβο χαρακτηρίζουμε κάθε ανεπιθύμητο ήχο. Ο θόρυβος 

μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή και απώλεια της ακοής, αϋπνίες, ανα

πνευστικές, καρδιαγγιακές, πεπτικές, αδενικές, νευρολογικές διαταρα

χές. Επίσης από εξαιτίας του θορύβου προκαλείται μείωση της ατομικής 

προσοχής και αντίληψης με κίνδυνο πρόκλησης εργατικού ατυχήματος.

Υπάρχουν τρεις παράμετροι που χαρακτηρίζουν το θόρυβο. Αυ

τές είναι η ηχοστάθμη, η συχνότητα, και η διάρκειά του. Η ηχοστάθμη 

είναι ένα φυσικό μέγεθος που έχει σχέση μα την ισχύ του ήχου. Μονάδα 

μέτρησης είναι το dB (decibel). Ο ελάχιστα ακουστός ήχος (κατώφλι α

κουστότητας) είναι 0 dB. Το όριο πόνου είναι περίπου 140 dB. Βέβαια 

μια μέτρηση θορύβου που αφορά το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα. Γι’ αυτό λοιπόν 

στα όργανα μέτρησης θορύβου χρησιμοποιούνται διορθωτικά σταθμι- 

στικά κυκλώματα που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του ανθρώπι

νου αυτιού.
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Για τον εργασιακό θόρυβο χρησιμοποιείται παγκόσμια το σταθμι- 

στικό κύκλωμα Α. το αποτέλεσμα μέτρησης της Α-ηχοστάθμης, δηλαδή 

της ηχοστάθμης που μετριέται μέσω του σταθμιστικού κυκλώματος Α, 

εκφράζονται σε dB(A).

Η συχνότητα του ήχου χαρακτηρίζει το ύψος του. Εκφράζει τον 

αριθμό των κύκλων μεταβολής της ηχητικής πίεσης στο δευτερόλεπτο. 

Μονάδα μέτρησης είναι το Hertz (Hz). Οι περιοχές που το ανθρώπινο αυ

τί μπορεί να ακούσει είναι κατά προσέγγιση μεταξύ 20Ηζ και 20.000Ηζ. 

Η μεγαλύτερη όμως ευαισθησία του είναι στην περιοχή από 2.000Ηζ έως 

5.000Hz. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός θορυβώδους περιβάλλο

ντος βασίζεται στην ακουστική ενέργεια που συνολικά δέχεται ο εργα

ζόμενος. Το ποσό της ακουστικής ενέργειας εξαρτάται από τη στάθμη 

και από τη διάρκεια έκθεσης του εργαζόμενου κατά την απασχόλησή 

του.

Όσον αφορά στις τιμές του θορύβου είναι αποδεκτό ότι ένας 

Θόρυβος 55-60 db (Α) ενοχλεί την ακουστική επικοινωνία. Για τις εργα

σίες γραφείου η οριακή τιμή βρίσκεται στα 70 db (Α) ενώ η τιμή των 65 

db (Α) σχετίζεται με τον κίνδυνο ακουστικής βλάβης της υγείας του ερ

γαζομένου ιδίως όταν ο θόρυβος δημιουργείται κύρια σε χώρο συχνοτή

των πάνω από 1.000 Hz.

Στις 12 Μαϊου 1986 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε

ξέδωσε την πρώτη Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την προστασία των ερ

γαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 

στο θόρυβο κατά την εργασία. Η Οδηγία αυτή είναι η 86/188/ΕΟΚ και ε

φαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους (εκτός των πληρωμάτων σκα

φών και αεροσκαφών). Η εναρμόνιση της νομοθεσίας της χώρας μας 

προς τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, έγινε με το Π.Δ. 85/18.3.1991 

"Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω 

της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 86/188/ΕΟΚ". Το Π.Δ. 85/1991 σε συμφωνία με την Ευρωπαϊ

κή Οδηγία, προβλέπει κύρια τη μείωση του θορύβου στην πηγή έτσι ώ

στε η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση του εργαζόμενου να μην υπερβαίνει 

τα 90dB(A). Μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται Μέσα Ατο

μικής Προστασίας της Ακοής.
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Οι υποχρεώσεις του εργοδότη όταν η ημερήσια ατομική ηχοέκθε

ση ενός εργαζόμενου είναι πιθανό να υπερβεί τα 85dB(A), είναι οι ακό

λουθες:

• Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους πιθανούς κινδύ

νους που διατρέχει η ακοή τους.

• Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα μέτρα που παίρνει η 

επιχείρηση.

• Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την υποχρέωσή τους να 

συμμορφώνονται με τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα 

που λαμβάνονται για τη μείωση της ηχοέκθεσης.

• Να θέτει στη διάθεση των εργαζομένων τα απαραίτητα Μ.Α.Π. 

Ακοής ( ωτασπίδες, ωτοπώματα κτλ.).

• Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη χρή

ση ατομικών προστατευτικών της ακοής καθώς και για τη ση

μασία της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής με την 

τακτική ακοομέτρηση.

• Σε περίπτωση που ένα νέο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά την εργασία ενδέχεται να προκαλέσει στον χρήστη ημε

ρήσια ατομική ηχοέκθεση ίση ή μεγαλύτερη από 85dB(A), Να 

παρέχει επαρκή πληροφόρηση για τον προκαλούμενο θόρυβο, 

ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει ότι πρέπει να προφυλάγεται.

• Να τοποθετεί την κατάλληλη σήμανση και να οριοθετεί τις επι

βαρυμένες θέσεις εργασίας και να περιορίζει την προσπέλαση 

σ’ αυτές στο μέτρο του δυνατού.

Όταν στο χώρο εργασίας έχουμε υψηλές στάθμες θορύβου, με α

ποτέλεσμα η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου να ξεπερ

νά τα 90dB(A), πρέπει να λαμβάνονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση του 

θορύβου ή/ και μέτρα οργάνωσης της εργασίας. Όταν για παράδειγμα 

δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί η παλαιά θορυβώδης μηχανή με μια 

καινούργια λιγότερο θορυβώδη, θα πρέπει να εντοπίσουμε και να αλλά

ξουμε εκείνα τα εξαρτήματα που προκαλούν υψηλές στάθμες θορύβου. 

Η τακτική προληπτική συντήρηση μιας μηχανής μπορεί να βοηθήσει στην
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αποφυγή θορύβου υψηλής στάθμης. Επίσης μείωση του θορύβου στην 

πηγή του μπορεί να επιτευχθεί με τον εγκλεισμό της μηχανής σε μια ει

δική κατασκευή από ηχοαπορροφητικά - ηχομονωτικά υλικά (Ricofon 

κλπ.).

Ο περιορισμός του θορύβου κατά τη διαδρομή του μέχρι τον ερ

γαζόμενο μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κατάλληλων πετασμάτων 

από ηχοαπορροφητικά υλικά από την πηγή μέχρι τον εργαζόμενο. Γενικά 

η επιλογή των τεχνικών μείωσης του θορύβου και των Μ.Α.Π. Ακοής 

πρέπει να γίνεται από ειδικούς και να μην παραμελείται με την δικαιολο

γία ότι οι εργαζόμενοι συνήθισαν στο θόρυβο και δεν τους ενοχλεί. 0 

θόρυβος δεν συνηθίζεται, αλλά μόνον... κουφαίνει!

Κραδασμοί
Άλλος παράγοντας στη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλο

ντος είναι οι Κραδασμοί. Κραδάζοντα εργαλεία με υψηλές συχνότητες (2 

KHz έως 6 ΚΗζ) μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις αρθρώσεις με κυ- 

ριότερη βλάβη την Vibration Induced White Finger (1.5).

Τα αποτελέσματα των κραδασμών διαφέρουν από άνθρωπο σε 

άνθρωπο και επηρεάζονται από το εάν ολόκληρο το σώμα ή ένα μέρος 

του μόνο προσβάλλεται από τους κραδασμούς.

Ανάλογα με τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια των δονή

σεων τα αποτελέσματα μπορεί να είναι από μια αίσθηση δόνησης μέχρι 

αλλαγές στο νευρικό σύστημα και καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ ευαίσθητο ιδιαίτερα στις κατακό- 

ρυφες δονήσεις που ξεκινούν από τα πόδια και καταλήγουν στο κεφάλι. 

Η κούραση, το κρύο, η υπερένταση από λάθος στάση του σώματος κατά 

τη διάρκεια της εργασίας, μειώνουν την αντοχή του σώματος στους 

κραδασμούς.

Για τον έλεγχο των κραδασμών και την μείωση των συνεπειών 

τους πρέπει να εντοπισθούν οι πηγές δημιουργίας τους και να ληφθούν 

μέτρα κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού. Η αντιμετώπιση των κραδασμών και των συνεπειών τους
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μπορεί να γίνει αντικραδασμικά μηχανικά, οργανωσιακά και ιατρικά- 

προληπτικά μέτρα.

Τα μηχανικά μέτρα περιλαμβάνουν αντικραδασμικά μέσα όπως 

όργανα εμπόδισης, κατάπνιξης, απόσβεσης και απομόνωσης των δυσμε

νών συνεπειών των δονήσεων. Επίσης χρησιμοποιούνται αυτόματες συ

σκευές για την αποτροπή της επαφής με δονούμενα αντικείμενα.

Τα οργανωσιακά μέτρα μπορεί να είναι η αυστηρή επίβλεψη των 

λειτουργιών, όταν τοποθετείται ο εξοπλισμός στο χώρο της εργασίας, 

και η παρακολούθηση για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Τα ιατρικά-προληπτικά μέτρα αποτελούνται από φυσιοθεραπευ

τικές διαδικασίες (μπάνια ιαματικά, μασάζ, κλπ.) και καθιέρωση δυνατό

τητα διαλειμμάτων τακτικών καθώς και επιπλέον άδειας σε αυτούς που 

εκτίθενται σε κραδασμούς.

Τέλος θα πρέπει ο εργαζόμενος να χρησιμοποιεί Μ.Α.Π. που να 

τον προφυλάγουν από τους κραδασμούς, όπως γάντια, και παπούτσια με 

αντικραδασμικές σόλες και ειδικά υλικά σύμφωνα με τους διεθνείς κα

νονισμούς αντιμετώπισης των κραδασμών.

Φωτισμός
Ο Φωτισμός είναι ακόμη ένας παράγοντας, που επιδρά στο ύψος 

κόπωσης στο ποσοστό σκάρτου στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, 

καθώς και στο ποσοστό ατυχημάτων. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 30- 

50% των εργατικών ατυχημάτων στους διάφορους χώρους εργασίας εί

χαν, τουλάχιστον έμμεση, σχέση με τον φωτισμό.

Κλίμα
Το κλίμα, παρόλη τη σχετική δυνατότητα εθισμού, αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος που μπο

ρούν να επηρεάσουν αρνητικά, ώστε να προκληθεί ατύχημα. Συγκεκρι

μένες τιμές μιας έρευνας έδειξαν αύξηση των ατυχημάτων κατά 25% ό

ταν η θερμοκρασία αυξήθηκε από 18.3‘C σε 23.9'C. Η μείωση, επίσης 

της θερμοκρασίας σε12.8"0 είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ατυ

χημάτων κατά 33% περίπου.
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Χρώματα
Ένας τελευταίος (όχι απαραίτητα) παράγοντας στη διαμόρφωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος είναι τα χρώματα. Η επιλογή των χρω

μάτων εκπληρώνει διάφορους σκοπούς στους χώρους εργασίας. Η σω

στή επιλογή:

ι-4 υποστηρίζει την αυτοσυγκέντρωση

ι-4 αποφεύγει την πρόωρη κόπωση, άρα και την πτώση της αποδοτι- 

κότητας.

ι-4 υποστηρίζει θετικά τη διάθεση.

ι-4 μειώνει τα εργατικά ατυχήματα διότι χαρακτηρίζει έντονα σημεία 

κινδύνου και διάσωσης.

Με βάση την ανάλυση του σκοπού ενός χώρου και ποιοι εργάζο

νται σ’ αυτόν γίνεται η εκλογή του χρωματισμού με τη βασική αρχή ότι 

για μονότονες εργασίες τα ενεργητικά χρώματα (π.χ. κίτρινο, πορτοκα

λί, καφέ) για δε κοπώδεις ή συχνά εναλλασσόμενες εργασίες καθησυχα- 

στικά χρώματα (π.χ. μπλε, πράσινο).

Ο συνδυασμός των χρωμάτων κόκκινο με άσπρο και μαύρο με κί

τρινο σημειώνει κίνδυνο. Το κόκκινο χρώμα (RAL 3000 χρησιμοποιείται 

για τις ενδείξεις διακοπής διεργασίας, σύνορα περιοχών κινδύνου, οπτι

κές ενδείξεις κινδύνων σε μηχανές NOT STOP (κινδύνου), απαγορευτι

κές πινακίδες κ.λ.π. Το κίτρινο (RAL 1004) επισύρει την προσοχή στον 

κίνδυνο έκρηξης ή φωτιάς, κίνδυνο από ηλεκτρισμό, κίνδυνο από ακτι

νοβολία και στον κίνδυνο πτώσης και πρόσκρουσης σε βάρη (σε συν

δυασμό με μαύρο). Το πράσινο (RAL 6001) δείχνει το ελεύθερο κινδύνου 

και την ελεύθερη δίοδο. Το μπλε (RAL 5010) χρησιμοποιείται για ενδεί

ξεις ασφαλούς συμπεριφοράς (π.χ. πινακίδες για ωτασπίδες).

Έτσι, συμπεραίνεται ότι η δημιουργία "πηκτογραμμάτων" με τη 

χρησιμοποίηση χρωμάτων συντελεί στη διαμόρφωση ασφαλέστερου ερ

γασιακού περιβάλλοντος

Καθαριότητα - Εξαερισμός
Η επαρκής καθαριότητα (ανάλογα με τη φύση της εργασίας) είναι 

ένας άλλος παράγοντας στη δημιουργία καλών συνθηκών εργασίας. Η
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καθαριότητα στους χώρους εργασίας σε συνδυασμό με τον σωστό εξαε- 

ρισμό αποτρέπουν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών που θα 

μπορούσαν να βλάψουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Επικίνδυνες Εκπομπές
Από απόψεως ασφαλείας, η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας λέι

ζερ, η χρήση Η/Υ κλπ. απαλλάσσει από επίπονες, χρονοβόρες και μερι

κές φορές επικίνδυνες διαδικασίες, οι οποίες συχνά είναι συνδεδεμένες 

με τις παραδοσιακές τεχνικές επεξεργασίας υλικών ή επεξεργασίας δε

δομένων. Από την άλλη πλευρά, οδηγεί σε πιθανούς νέους κινδύνους, 

που υποδιαιρούνται σε πρωτογενείς (όπως άμεση επαφή με ακτινοβολί

α) και δευτερογενείς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δευτερογενών κινδύνων είναι:

^ γ\ επαφή με διάχυτη και ανακλώμενη ακτινοβολία λέιζερ (μάτια και 

δέρμα),

};· η έκθεση σε επικίνδυνες εκπομπές,

5’ η επαφή με εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα,

}· άλλα πιθανά ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση λέι

ζερ, ιδίως ατυχήματα προκαλούμενα από κινούμενα εξαρτήματα.

Είναι γνωστό π.χ. ότι κατά την επεξεργασία χαλύβων υψηλού 

βαθμού κραματοποίησης απελευθερώνονται σωματίδια χρωμίου και νι

κελίου, τα οποία εισέρχονται στους πνεύμονες και μπορούν να προκα- 

λέσουν καρκίνο.

Ωστόσο, στην περίπτωση πολλών ουσιών, δεν είναι ακόμη γνωστή 

η ακριβής φύση των εκπομπών.

Η αναφορά στο χρώμιο και το νικέλιο πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως 

ένδειξη πιθανών κινδύνων.

Οι εκπομπές υλικών με τη χρήση λέιζερ αποτελούν πρόβλημα για 

την καθημερινή παραγωγική διαδικασία διότι συχνά δεν γίνονται αντιλη

πτές καθόλου ή ελάχιστα από τις αισθήσεις (όσφρηση, όραση ή γεύση).

Επιπλέον, λόγω του σημαντικού χρονικού διαστήματος που μεσο

λαβεί μεταξύ μιας εκπομπής που προκαλεί βλάβη και της εμφάνισης των
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συνεπειών της, είναι σχεδόν αδύνατον να συγκεντρωθούν άμεσες εμπει

ρίες ή εμπειρίες άλλων χρηστών ακτινών λέιζερ.

Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να έχει επίγνωση των 

κινδύνων. Αυτό σημαίνει, όσον αφορά στην ασφάλεια κατά την εργασία, 

ότι πρέπει ενεργά να αναζητούνται σχετικές πληροφορίες ήδη από το 

στάδιο της αξιολόγησης των κινδύνων.

Βασική για τον εντοπισμό των κινδύνων είναι η επιστημονική γνώ

ση ότι κατά την επεξεργασία ορισμένων υλικών εκλύονται τοξικές ή καρ- 

κινογόνες ουσίες. Παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένα 

στοιχεία αυτού του είδους σε πολλούς τομείς, αναμένεται ότι οι γνώσεις 

μας θα αυξηθούν πολύ στο μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου, θα μπο

ρούσαν να προκύψουν νέα στοιχεία, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να ε- 

ξετασθούν υπό νέο πρίσμα οι κίνδυνοι από ορισμένες εκπομπές όσον α

φορά στην ασφάλεια κατά την εργασία. Αυτό σημαίνει για τις επιχειρή

σεις ότι θα πρέπει να επανεξετασθούν τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας, 

διότι οι νέες γνώσεις απαιτούν τη λήψη νέων μέτρων ασφαλείας.

Πρέπει να τονισθεί για μία ακόμη φορά ότι, σε σχέση με κάποιο 

συγκεκριμένο εξοπλισμό, η αποφυγή των κινδύνων για την υγεία δεν έ

γκειται στη λήψη μέτρων άπαξ και για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η χρήση της νέας τεχνολογίας και τα προβλήματα των επικίνδυ

νων υλικών και εκπομπών είναι δύο τομείς στους οποίους η ασφάλεια 

κατά την εργασία αποτελεί συνεχές μέλημα και όπου το ερώτημα αν ε

παρκούν τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας πρέπει να τίθεται διαρκώς.

Άλλωστε η συνεχής επανεξέταση του ζητήματος της ασφάλειας 

κατά την εργασία μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαρ

κή βελτίωση των μέτρων ασφάλειας στις επιχειρήσεις.

Πρώτες βοήθειες - Εκπαίδευση και Επιυόρφωση EovaCoui-
νων.

Οι πρώτες βοήθειες συνιστούν στην αντιμετώπιση του Ε.Α. όταν 

αυτό γίνει. Είναι απαραίτητο στις μικρές επιχειρήσεις να υπάρχει ο κα

τάλληλος εξοπλισμός (φαρμακείο), ο οποίος θα βρίσκεται σε κοινόχρη
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στο σημείο. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προβλέπεται Γιατρός Ερ

γασίας (Ν.1568/85).

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα Α' 

βοηθειών, αλλά και γενικότερα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την μείωση των Ε.Α. 

σε κάθε επιχείρηση. Υπεύθυνος για την επιμόρφωση είναι ο γενικός Α

σφάλειας ή ο Risk Manager και εφόσον δεν υπάρχουν, η Διεύθυνση της 

επιχείρησης.

Η επιμόρφωση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή σεμιναρίων, 

συζητήσεων, ασκήσεων πυρασφαλείας ή αντιμετώπισης ατυχήματος με

γάλης έκτασης. Το επιφορτισμένο στέλεχος της επιχείρησης με Θέματα 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης (Τεχνικός Ασφαλείας, Risk Manager) έχει 

τη δυνατότητα να συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς (Νοσοκομεία), με 

σώματα ασφαλείας (Πυροσβεστικό Σώμα), με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.) ή ακόμη και με ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς. 

Επίσης ο Τεχνικός Ασφάλειας ή ο Risk Manager πρέπει να πείσει τους 

εργαζόμενους ότι, η προστασία απέναντι στα Ε.Α. είναι περισσότερο δι

κό τους θέμα και η κακή νοοτροπία όπως π.χ. η μη χρήση των Μ.Α.Π. ε- 

ξαιτίας. της υπερβολικής αίσθησης ασφάλειας, είναι σημαντικός παρά

γοντας ατυχήματος.

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Στη σημερινή εποχή των αυξημένων εργασιακών κινδύνων, όλο

και περισσότερη σκέψη, μεγαλύτερη προσπάθεια και υψηλότερες δαπά

νες επενδύονται στην εκπαίδευση των εργαζομένών πάνω σε θέματα Α

σφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας. Πολύτιμο εργαλείο για 

την αποτελεσματική εκπαίδευση στους τομείς αυτούς αποτελούν οι εκ

παιδευτικές ταινίες και βιντεοκασέτες. Αναρίθμητες μελέτες έχουν δεί

ξει την τεράστια σημασία της οπτικοακουστικής μεθόδου μάθησης.

Σύμφωνα με πόρισμα της Βρετανικής Ένωσης Οπτικοακουστικών 

Μέσων, συγκρατούμε 10% από όσα διαβάζουμε, 20% από όσα ακούμε, 

30% από όσα βλέπουμε και 50% από όσα βλέπουμε και ακούμε συγχρό

νως. Μια άλλη μελέτη συμπεραίνει ότι "τα εκπαιδευτικά προγράμματα
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που εμπλουτίζονται με ταινίες και βιντεοκασέτες αποφέρουν σημαντικά 

αυξημένα αποτελέσματα έναντι

των ίδιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων χωρίς οπτικοακουστική 

υποστήριξη".(Στο παράρτημα Δ παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι τίτ

λοι ταινιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο)

Υγεία στον χώρο εργασίαc και παραγωγικότητα

Η σχέση εργασίας - υγείας είναι μια σχέση πολυδύναμη, μέσα 

στην οποία οι διάφορες συνιστώσες, παίρνουν άλλοτε τη μορφή του αι

τίου και άλλοτε του αιτιατού.

Με τον όρο υγεία εννοούμε την πλήρη σωματική, ψυχική, πνευ

ματική και κοινωνική ευεξία σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υ

γείας (Π.Ο.Υ.).

Η υγεία επηρεάζει τη δυνατότητα για εργασία. Τα ασθενή άτομα 

έχουν δυσκολία επαγγελματικής ένταξης. Ο νομικός ορισμός της ανα

πηρίας είναι ακριβώς η περιορισμένη ικανότητα για επαγγελματική απα

σχόληση (νόμος 1648/86). Η ικανότητα μάλιστα προς εργασία αποτελεί 

το κυρίαρχο μέτρο εκτίμησης της υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Η εργασία εξάλλου επηρεάζει το επίπεδο της υγείας. Ειδικότερα, 

η εργασία μπορεί να ασκεί άμεση βλαπτική επίδραση στην υγεία, που 

εκδηλώνεται ως εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Η βλαπτι

κή αυτή επίδραση ασκείται μέσω των διάφορων φυσικών, χημικών και 

βιολογικών παραγόντων που υπάρχουν στον χώρο εργασίας. Παράλλη

λα, η οργάνωση της εργασίας και όλες οι παράμετροι που συνθέτουν το 

φυσικό και ψυχολογικό εργασιακό περιβάλλον, συμμετέχουν στην αιτιο

λογία πολλών κοινών νοσημάτων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το 

πεπτικό έλκος κ.α. Τα νοσήματα αυτά είναι συχνότερα σε ορισμένες ε

παγγελματικές κατηγορίες, χωρίς να διεκδικούν την κατάταξή τους με

ταξύ των επαγγελματικών νοσημάτων. Κοντά σε αυτά τα νοσήματα, η 

βλαπτική επίδραση της εργασίας συμπληρώνεται από μια σειρά ψυχο

παθολογιών εκδηλώσεων, που με κύριο χαρακτηριστικό τους το επαγ

γελματικό stress, αποτελούν τη σύγχρονη ψυχοπαθολογία της εργασίας.
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Επίσης, η εργασία είναι δυνατό να αποτελεί παράγοντα πρόωρης 

γήρανσης ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή συστημάτων.

Όπως ήδη αναφέραμε η παραγωγικότητα εξαρτάται κατά πολύ α

πό την οργάνωση της εργασίας και τις επικρατούσες εργασιακές σχέ

σεις. Η τεχνική προσέγγιση της σχέσης Υγείας στο χώρο της εργασίας 

και παραγωγικότητας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Οι διάφοροι 

τρόποι μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η 

μια προσέγγιση είναι λογιστική και περιορίζεται στο πλαίσιο της επι

χείρησης. Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί την επιχείρηση ανοικτή στο 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

1. Λογιστική προσέγγιση. Με την προσέγγιση αυτή, καλούμαστε 

να απαντήσουμε στο ερώτημα: "Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα μιας 

επένδυσης που πραγματοποιείται για την προστασία και παραγωγή της 

υγείας των εργαζομένων". Καλούμαστε να υπολογίσουμε στη συγκεκρι

μένη περίπτωση ποιος είναι ο συντελεστής κόστους της επένδυσης - ω

φέλειας.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές υπολογισμού. Ένας γενικός λογιστι

κός τύπος είναι ο ακόλουθος (προτάθηκε από τον Cl. Dugay το 1982):

Παραγωγικότητα = (τιμή Πώλησης X όγκος προϊόντος - αγορές) / 

(αξία κεφαλαίου + κόστος εργασίας).

Το κόστος της επένδυσης για την προστασία και παραγωγή της 

υγείας, οδηγεί σε αύξηση της αξίας του κεφαλαίου. Η ωφέλεια είναι δυ

σκολότερο να εκτιμηθεί και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίπτωση της 

επένδυσης στο κόστος της εργασίας και στον όγκο και τιμή του τελικού 

προϊόντος - δηλαδή στις δύο βασικές παραμέτρους του αριθμητή και 

του παρονομαστή.

Το κόστος της εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, θα 

μπορούσαν να αναφερθούν τα επόμενα, που μας αφορούν στην επι- 

χειρούμενη προσέγγιση (ανθρώπινο κόστος εργασίας):

α) Η καταναλούμενη ενέργεια, που στην περίπτωση της σωμα

τικής εργασίας αποδίδεται κυρίως ως μηχανικό έργο, που για την ανα- 

πλήρωσή του απαιτείται ανάλογη θερμιδική πρόσληψη με τη διατροφή. 

Σε καθεστώτα εξαναγκαστικής εργασίας η αποζημίωση των εργαζομέ

νων γινόταν μόνο με τροφή αναλόγου θερμιδικού ισοδυνάμου, που η
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διαβάθμισή της ανταποκρινόταν στις διαφορετικές δαπάνες μηχανικής 

ενέργειας.

β) Η επερχόμενη βιολογική φθορά, κατά κανόνα βαρύνει τον α

σφαλιστικό φορέα με τη μορφή εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας, αλ

λά στο μεγάλο υποκλινικό ή προκλινικό της στάδιο έχει επιπτώσεις στην 

παραγωγική ικανότητα τον εργαζομένου και βαρύνει άμεσα τον εργοδό

τη. Η θέσπιση επιδομάτων για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα έχει 

ως συνέπεια αύξηση τον κόστους της εργασίας, χωρίς βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, ούτε ανάλογη βελτίωση της παραγωγικότητας.

γ) Η οφειλόμενη στην εργασία ψυχολογική επιβάρυνση δύσκολα 

μετράται, έχει όμως προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, σχε

τίζεται με τις απουσίες, (όταν αυτές δεν είναι αποτέλεσμα υφιστάμενης 

βιολογικής φθοράς), μεγαλύτερη φθορά των μέσων παραγωγής και υ

ψηλή επίπτωση εργατικών ατυχημάτων.

δ) Οι κοινωνικές επιπτώσεις (κοινωνικό κόστος) της εργασίας 

και ειδικότερα μερικών μορφών αυτής είναι ποικίλες, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας ή της εργασίας σε 

εναλλασσόμενη βάρδια. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της εργασίας βαρύ

νουν κατά μεγάλο μέρος το κοινωνικό σύνολο, η επιχείρηση και άρα το 

κόστος της εργασίας επιβαρύνεται είτε με τις αυξήσεις των μισθών και 

ημερομισθίων, είτε με τη μείωση του χρόνου εργασίας π.χ. γονικές ά

δειες, είτε με άμεσες παροχές σε είδος π.χ. (ίδρυση βρεφονηπιακών 

σταθμών στις επιχειρήσεις.

ε) Ο χρόνος απασχόλησης είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος 

που προσδιορίζει το κόστος εργασίας. Οι επενδύσεις για τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του πραγματι

κού χρόνου απασχόλησης, όπως συμβαίνει συχνά με την εφαρμογή της 

νέας τεχνολογίας. Εξάλλου, η έκθεση των εργαζομένων σε βλαπτικούς 

παράγοντες στον χώρο εργασίας σταθμίζεται με βάση τη διάρκεια έκθε

σης. Δηλαδή, αν η συγκέντρωση μιας ουσίας στο περιβάλλον εργασίας 

είναι διπλάσια των επιτρεπτών ορίων έκθεσης για 8ωρη εργασία, η διάρ

κεια εργασίας (έκθεσης) θα πρέπει να είναι 4 ώρες. Έτσι, η μείωση της 

συγκέντρωσης μιας τοξικής ουσίας στο χώρο εργασίας σημαίνει μείωση 

του χρόνου απασχόλησης. Τέλος η μείωση των απουσιών και η αύξηση
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του πραγματικού χρόνου εργασίας, που επέρχονται από τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας, που επέρχονται από βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, συμπιέζουν αποτελεσματικά το κόστος εργασίας.

στ) Η εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας α

παιτεί εκπαίδευση των εργαζομένων, εξειδίκευση στελεχών της επιχεί

ρησης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτοί οι παράμετροι αυξά

νουν το κόστος της εργασίας. Με τον τρόπο όμως αυτό η επιχείρηση δη

μιουργεί ικανά στελέχη χρήσιμα για την ίδια ή για άλλες επιχειρήσεις, 

αυξάνει δηλαδή την αξία του "ανθρώπινου κεφαλαίου".

Οι περισσότερες επεμβάσεις στις συνθήκες εργασίας επηρεά

ζουν το κόστος της εργασίας, την τιμή δηλαδή του παρονομαστή. Πα

ράλληλα επιδρούν θετικά στον όγκο του παραγόμενου ή πωλούμενου 

προϊόντος, δηλαδή στον αριθμητή. Θα πρέπει στην κοστολογιστική προ

σέγγιση να εκτιμηθεί το κόστος των ελαττωμάτων στην ποιότητα των 

φθορών του εξοπλισμού κ.ά. Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος 

και η ορθολογιστικότερη χρήση των πρώτων υλών επηρεάζονται από τη 

στάση των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση. Η βελτίωση των συν

θηκών εργασίας και η ανάπτυξη αισθήματος ασφαλούς εργασιακού κλί

ματος, οδηγούν στην άμβλυνση παραδοσιακών αντιθέσεων μεταξύ ερ

γαζομένων επιχείρησης και διευκολύνουν τη συνεργασία σε όλα τα επί

πεδα της επιχείρησης, με τελικά θετικές συνέπειες στην προαγωγή και 

την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά.

Το κόστος της εργασίας επιμερίζεται σε αυτό που βαρύνει τον 

εργοδότη, σε αυτό που βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα, σε αυτό που α

φορά στο κοινωνικό σύνολο, και σε αυτό που αφορά στον ίδιο τον εργα

ζόμενο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, την αύξηση των δαπανών 

για την προστασία και παραγωγή της υγείας των εργαζομένων συνοδεύ

ει αύξηση της παραγωγικότητας μέχρις ενός επιπέδου, παραπέρα αύξη

ση των δαπανών δεν έχει συνέπειες στην παραγωγικότητα .

Ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή απόδοσης έχουν επενδύσεις στους 

τομείς της εργονομίας και της αυτοματοποίησης της παραγωγικής δια

δικασίας.
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Είναι γνωστό από την Ερογονομία ότι η στάση που ευνοεί την με

γαλύτερη απόδοση ενός μυός είναι η στάση άνεσης (φυσική στάση του 

μυός).

Επίσης για τους διάφορους περιβαλλοντικούς φυσικούς παράγο

ντες, όπως φωτισμός, κραδασμοί, θερμοκρασία υπάρχει μια ιδανική ζώ

νη που εναρμονίζεται με τη μεγαλύτερη απόδοση του εργαζομένου και 

με την καλύτερη ανοχή από πλευράς υγείας).

2. Η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει την παραγωγικότητα 

με μια ευρύτερη οπτική, θεωρεί ως κριτήριο αλά παραγωγικότητας την 

κάλυψη των αναγκών σε σχέση με το διαθέσιμο κεφάλαιο, τους ανθρώ

πινους και τη φθορά που αυτοί υφίστανται. Ως ανάγκες εδώ θεωρούνται, 

όχι απλά η αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, αλλά η συμ

βολή της επιχείρησης στην επίτευξη ευρύτερων στόχων κοινωνικών, πε

ριβαλλοντικών, εθνικών.

Η λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης δεν είναι ξεκομμένες 

από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υπάρχει μια σχέση αμφίδρο- 

μη, η επιχείρηση αντλεί πόρους από το περιβάλλον, το φθείρει ή παρέχει 

αγαθά στο περιβάλλον σε μια αναπτυξιακή διαδικασία. Η θετική ή αρνη

τική επίδραση μιας επιχείρησης στο περιβάλλον έχει μακροπρόθεσμα 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια την επιχείρηση. Η βιολογική ή 

ψυχολογική φθορά του εργατικού δυναμικού, ή αντίθετα η προαγωγή 

της υγείας των εργαζόμενων μέσα από την εργασία, όπως επίσης η αρ

νητική ή θετική επίδραση της εργασίας στο μικρό ή μακρο περιβάλλον, 

έχουν τελικά αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την επιχείρηση. Η επιχείρηση 

δεν λειτουργεί, ούτε αναπτύσσεται ανταγωνιστικά προς το περιβάλλον, 

ούτε πολύ περισσότερο μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά προς το 

έμψυχο δυναμικό που αποτελεί την παραγωγική δύναμη της επιχείρη

σης.

Συμπέρασμα
Αν και η πρόληψη του κινδύνου είναι ο ιδεώδης στόχος του υπεύ

θυνου ασφαλείας, εντούτοις αυτός δεν μπορεί πάντοτε να επιτευχθεί 

στην πράξη. Συνεπώς χρειάζεται ένα πρόγραμμα πρόβλεψης της επικιν-
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δυνότητας, τα βασικά βήματα του οποίου παρουσιάστηκαν στην εργασία 

αυτή.

Αν και οι μέθοδοι που περιγράφτηκαν καθώς και η αποτελεσματι- 

κότητά τους μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, δεν υ

πάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση στο 

πρόβλημα. Σύμφωνα με αυτή, οι υπεύθυνοι ασφάλειας πρέπει να συλλέ- 

ξουν τα απαραίτητα στοιχεία, να γίνει ανάλυση αυτών και να ληφθούν οι 

κατάλληλες αποφάσεις.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες που επηρεά

ζουν τη λήψη μιας απόφασης, όπως πολιτικοί, κοινωνικές πιέσεις, διά

φοροι κανονισμοί, αλλά αυτούς δεν τους λαμβάνουμε υπόψη σε αυτή τη 

φάση της ανάλυσης.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και 

οι κυρώσεις θα είναι άχρηστοι, αν δεν πεισθούν οι πολίτες για την ανά

γκη αλλαγής συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας και τήρησης των σχε

τικών κανόνων. Η στάση τους αυτή θα είναι η καλύτερη συμβολή τους 

στο να εκλείψουν αρκετοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία σε ο- 

ποιονδήποτε χώρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ

Όταν αναφερόμαστε στο κόστος μιας πυρκαγιάς θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας δύο ομάδες συνιστωσών. Από τη μια έχουμε τις ζη

μιές και τις απώλειες και από την άλλη τις δαπάνες που έχουμε κάνει για 

την πρόληψη και τον περιορισμό των παραπάνω απωλειών.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι άμεσες υλικές ζημίες 

στις κατασκευές, τον εξοπλισμό, τα προϊόντα, τις πρώτες ύλες και οι 

έμμεσες ζημίες που καλύπτουν το κόστος των θυμάτων από θανάτους 

και τραυματισμούς.

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα έξοδα που κάνει κάποιος 

για να εξασφαλίσει την πυρασφάλεια των κατασκευών και των ανθρώπων 

που κινούνται σε αυτές. Επίσης περιλαμβάνονται οι δημόσιες δαπάνες 

για την πυροσβεστική υπηρεσία, τα έξοδα σε ασφαλιστικές εταιρίες και 

τέλος η επιστημονική έρευνα σε γενικότερο επίπεδο για την βελτίωση 

των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών και των μεθόδων κατάσβεσής 

τους.

Οι πυρκαγιές μπορούν να διακριθούν σε μεγάλες, μέσες και μι

κρές. Συνήθως για την διάκριση λαμβάνουμε υπόψη μας το κόστος των 

άμεσων ζημιών και τα χρηματικά όρια πρέπει να αναπροσαρμόζονται στη 

διάρκεια των ετών ώστε να λαμβάνεται υπόψη και ο πληθωρισμός. Στην 

Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία τα κριτήρια που χρησιμοποιούν είναι 

η ποσότητα του νερού που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση και 

τα πυροσβεστικά μέσα που στρατολογήθηκαν για τον ίδιο σκοπό. Στο 

παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την ποσοστιαία διαβάθμιση των πυρκα

γιών
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι μεγάλες πυρκαγιές 

προκαλούν ζημίες και απώλειες αντίστροφα ανάλογα προς το πλήθος 

τους.

ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Για να προχωρήσουμε στην πρόληψη των πυρκαγιών είναι πολύ 

σημαντικό να εντοπίσουμε και να ταξινομήσουμε τα βασικά αίτια που 

μπορεί να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά.

• Αιτίες πρόκλησης Πυρκαγιών την 5ετία 1992 - 1996
ΑΙΤΙΕΣ ΕΤΗ 1992 1993 1994 1995 1996 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Υπολείμματα Καπνίσμα

τος 5.377 6.058 5.557 4.408 3.658 25.058 26,92%

Γυμνές φλόγες 3.069 3.226 3.029 2.153 1.857 13.334 14,32%

Πυρακτωμένες επιφά

νειες 1.954 1.887 1.806 1.705 1.663 9.015 9,68%

Ηλεκτρισμός 1.936 2.093 1.863 1.779 1.545 9.216 9,90%

Σπινθήρες 650 723 636 623 581 3.213 3,45%

Τρομοκρατικές ενέρ

γειες 32 42 98 99 285 556 0,60%
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Στρωματοποιΐας και εφαπλωματοποιΐα.

Ραπτική πανικών οικιακής χρήσεως.

Κατασκευή κεντημάτων.

Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασμα.

4 ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 

Πρώτη κατεργασία του ξύλου.

Κατασκευή καπλαμάδων από κόντρα πλακέ.

Κατασκευή τεχνητής ξυλείας.

Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιΐα, σαγματοποιΐα, 

λεμβοποιΐα κλπ.

Κατασκευή σανίδων πατωμάτων.

Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών-παραθύρων και κλιμάκων.

Κατασκευή λυόμενων ξύλινων οικημάτων.

Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων και κυτίων.

Βαρελοποιία από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κλπ. εκτός των ειδών 

επιπλοποιίας.

Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό.

Κατασκευή ξύλινων εξαρτημάτων κλωστοϋφαντουργίας.

Κατασκευή ειδών τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικώς ή 

κυρίως από ξύλο.

Σαγματοποιΐα κυρίως από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.

5 ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ 

Κατασκευή ξύλινων επίπλων.

Κατασκευή πλεκτών επίπλων.

Ταπετσαρίες επίπλων.

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορζέ.

Κατασκευή επίπλων φερ φορζέ.
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6 ΧΑΡΤΟΥ

Παραγωγή χαρτομάζης.

Παραγωγή χάρτου και χαρτονιού.

Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών.

Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας εκ χάρτου 

και χαρτονιού μ.α.α.

7 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών.

Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων.

Λιθογραφεία και φωτομηχανικές εκτυπώσεις.

Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες.

Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες.

Βιβλιοδετεία και χρυσοτυπία.

8 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ

Κατασκευή και ολοκληρωτική γόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων. 

Μερική αναγόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

Κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό.

Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό.

Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσεως από πλαστική ύλη.

Παραγωγή ειδών συσκευασίας από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών δερμάτων και φύλλων.

Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός μονωτικούς.

Παραγωγή οικοδομικών υλικών από πλαστική ύλη.

Παραγωγή υποδημάτων από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών παιγνιδιών.

Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη.

9 ΧΗΜΙΚΕΣ

Επεξεργασία θειαφιού.

Παραγωγή χημικών λιπασμάτων.
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10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο.

Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη.

Επισκευή και διάλυση σκαφών.

11 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατασκευή φωτογραφικών δίσκων (δίσκοι P.C.C. -οπτικοί δίσκοι) και 

μαγνητοταινιών.

Κατασκευή παιγνιδιών.

Κατασκευή κουκλών για βιτρίνες και ράπτες.

Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων.

Κατασκευή μολυβιών.

Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο.

Κατασκευή βουρτσών και πινέλλων.

Κατασκευή κουμπιών από κάθε ύλη.

Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών.

Κατασκευή σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων και διακριτικών γενικά. 

Κατεργασία φυσικών σπόγγων.

Κατασκευή ομβρελλών και ράβδων.

Παραγωγή διαφόρων μικροαντικειμένων μ.α.α. εκτός από καρβουνάκια 

θυμιάματος.

Ill ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αγ.

1 ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό μονομερές πλαστικό και 

νιτροκυτταρίνη.

Καρβουνάκια θυμιάματος.

Παραγωγή ανθρακασβεστίου.

Γόμωση φυσιγγίων και καλύκων κυνηγίου σε εργαστήρια ολικού εμβαδού 

μέχρι 300 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας και για

συνολική αποθηκευμένη ποσότητα μέχρι 100 κιλά άκαπνη πυρίτιδα, 

60.000 τεμάχια φυσιγγείων και 200.000 καψύλια. (Σε
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περίπτωση υπέρβασης οποιοσδήποτε προϋπόθεσης κατατάσσονται στην 

κατηγορία Cy). Στον αριθμό των καψυλίων 

προσμετρώνται και οι καψυλιώμενοι κάλυκες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

I. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βα

1 ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

Χημικός καθαρισμός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών.

Παραγωγή μαγειρικών λιπών.

Πυρηνελαιοργεία.

Σπορελαιουργεία.

Έκθλιψη ελαιών.

2 ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

Στεγνό καθαριστήρια.

Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών, ασφαλτοχάρτου, 

πισσοχάρτου κ.

Παραγωγή ναφθαλίνης, παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και 

άνθρακα.

Παραγωγή λιπαρών οξέων στεάτινης και παραφίνης λιπών.

Παρασκευή καλλυντικών και ειδών ατομικής τουαλέττας εκτός από 

κολώνιες, βαφές νυχιών.

Παρασκευή σαπώνων.

Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών.

Κόλλες (εκτός από βενζινόκολλες).

Κατασκευή κτηρίων. Βαφεία αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων-μηχ/των.

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

Εμφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών.

II ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ββ.

1 ΠΟΤΩΝ

Οινοπνευματοποιία.

Ποτοποιία οινοπνευματωδών ποτών.
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2 ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών.

Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες.

Παραγωγή τεχνητών ινών μετάξης, ερίου, βάμβακος.

Παραγωγή πετροχημικών.

Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών.

Κατεργασία ρητίνης.

Παρασκευή βερνικιών και στιλβωμάτων υποδημάτων.

Παρασκευή στιλβωμάτων δαπέδων και μετάλλων.

Παρασκευή βαφής νυχιών, κολώνιες.

Παρασκευή αιθέριων ελαίων και αρωμάτων.

Παρασκευή μελανών.

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων.

Βενζινόκολλες.

Αποθήκες διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, 

ήτοι υγρών εχόντων σημ. ανάφλεξης μικρότερο από 550 C.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ca.

Δεν έχουν υπαχθεί.

II ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Οβ.

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή εμφιάλωση και αποθήκευση καυσίμων αερίων, εκτός FREON. 

Φιάλες ή συστοιχίες αερίων καυσίμων εγκατεστημένες προς χρήση σε 

βιομηχανίες ή βιοτεχνίες συνολικής χωρητικότητας 

σε αέριο περισσότερο από 150 KGR.

III ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ογ.

1 ΧΗΜΙΚΕΣ

Κατασκευή πυρείων.
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Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών και 

πυρομαχικών.

Γομωτήρια (περιλαμβάνονται οι γομώσεις κάθε είδους).

Γομωτήρια φυσιγγίων και καλύκων εκτός εκείνων που υπάγονται στην 

κατηγορία Αγ.

Αποθήκευση εκρηκτικών υλών, εκτός εργοστασιακών χώρων. 

Κατασκευή και αποθήκευση πυροτεχνημάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες που 

κατεργάζονται τα μέταλλα Νάτριο, Κάλλιο, Μαγνήσιο,

Τιτάνιο και Ζιρκόνιο.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες 

αυτών καθώς τις αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, πρέπει να 

λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας.

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με 

οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού 

της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυ

γής και εξόδων κινδύνου.

3. Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων.

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, 

αναπτήρες κλπ.) σε επικίνδυνους χώρους.

5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που 

μπορούν ν’ αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά α

πό θέση παραγωγής και εργασίας.

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προ

αύλια κλπ. όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και 

τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυ

τά.

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών για τη δι

ευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

8. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται 

χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά α

πό πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων δια

δρόμων, προαυλίων, αποθηκών κλπ. της επιχείρησης και άμεση απομά

κρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης 

υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
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12. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσι

μες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η 

λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώ

ρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων 

των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ. μετά τη διακοπή της εργασίας κα

θώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υ

φισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει 

στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

16. Όλες οι μονάδες που απαλλάσσονται της υποχρεώσεως σύ

νταξης, μελέτης οφείλουν, πέραν των ανωτέρω γενικών μέτρων που θα 

εφαρμόζουν κατά περίπτωση και των άλλων τυχόν μέτρων που θα υπο

δεικνύει η ΠΥ, να έχουν σε επίκαιρα σημεία 2 πυροσβεστήρες σκόνης 

τύπου ΡΑ6.
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ- 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥ

ΤΩΝ Α.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς 

τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ).

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα.

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α 

σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Είδος
ίσβεστήρα

Τ ύπος
πυροσβεστήρα

Κατανομή Πυρο
σβεστήρων για 

κάθε 500τ.μ. επι
φάνεια στεγασμέ

νου χώρου

Ελάχιστος αριθμός 
Πυροσβεστήρων α
νεξάρτητα από την 
επιφάνεια στεγα

σμένου χώρου

Μέγιστη διαδρομή 
προσέγγισης πυ
ροσβεστήρων σε 

μέτρα

κόνης
η

ΡΑ6 2 2 35

κόνης ΡΑ12 1 2 35

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υπο

χρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 2.500 

τ.μ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν χώρους που χρησιμο

ποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που 

μπορούν ν’ αναφλεγούν.

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευ

άζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια 

σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονί

μου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία 

υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες
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νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμέ

νους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επί

καιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας A 

σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Είδος
υροσβαστήρα

Τύπος
πυροσβεστήρα

Κατανομή
Πυροσβεστήρων για 
κάθε 500τ.μ. επιφά
νεια στεγασμένου χώ
ρου

Ελάχιστος α
ριθμός Πυροσβεστήρων 
ανεξάρτητα από την ε
πιφάνεια στεγασμένου 
χώρου

Μέγιστη δια
δρομή προσέγγισης 
πυροσβεστήρων σε μέ
τρα

Σκόνης
Η

ΡΑ6 2 2 35

Σκόνης ΡΑ12 1 2 25

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 25 χιλ/μων ο

καθένας ή ένα (1) όμοιος των 50 χιλ/μων για επιχειρήσεις που έχουν υ

παίθριες αποθήκες επιφάνειας από 1.000 τ.μ. και πάνω, (εφόσον αποθη

κεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν ν’ αναφλε- 

γούν).

Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη πυροσβεστήρας ό

μοιος των 25 χιλ/μων για κάθε επί πλέον των 1.000 τ.μ. επιφάνεια ή για 

κλάσμα πάνω από το μισό (1/2).

(3) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υπο

χρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια α

πό 1.500 τ.μ. και πάνω.

Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησι

μοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. 

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται
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σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα 

με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

Ειδικά οι εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών μέσων, που ε

ντάσσονται στην περίπτωση 10 της κατηγορίας Αβ, που έχουν συνολική 

στεγασμένη από υπαίθρια επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω, στην οποία 

εκτελούνται εργασίες ή αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα κατα

σκευής, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρο

σβεστικού δικτύου που να καλύπτει την επιφάνεια της επιχείρησης.

Επίσης οι εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λι

πασμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας α

ποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας υποχρεούνται στην εγκατά

σταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου.

(4) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία 

υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες 

νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμέ

νους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επί

καιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(5) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερ- 

κείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση 

και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη 

επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενες πυροσβεστήρες ορο

φής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους, 

στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν’ αναφλεγούν.

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα.

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης, όπως 

στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης, ό

πως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.
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Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υπο

χρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 

τ.μ. και πάνω, τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που 

χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊό

ντων που μπορούν ν’ αναφλεγούν.

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευ

άζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμ

φωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερ- 

κείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση 

και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη 

επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες ο

ροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώ

ρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν να αναφλεγούν.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία 

υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες 

νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμέ

νους χώρους.

Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία 

μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) Εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού υποχρε

ωτικά για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πά

νω, το οποίο σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να τρο

φοδοτείται αυτόματα από εφεδρική πηγή ενέργειας.

(7) Εφοδιασμός των μονάδων με κατάλληλα ανιχνευτικά συστήμα

τα κατά περίπτωση, για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ο

μάδας αυτής επιφάνειας από 500 τ.μ. και πάνω. Τα ανιχνευτικά συστή

ματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον 

δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την 

Πυροσβεστική Αρχή.

127



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Β’

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς 

τρεις (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου 

(Υ).

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και 

διοξειδίου του άνθρακος C02 ή μηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι 

για πυρκαγιές κατηγορίας Β’ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Τύπος Κατανομή Πυροσβε- Ελάχιστος αριθμός Πυ- Μεγίστη διαδρομή
Πυροσβαστήρα πυροσβεστήρα στήρων για κάθε ροσβεστήρων ανεξάρ- προσέγγισης πυρο-

500τ.μ. επιφάνεια στε- τητα από την επιφάνεια σβεστήρων σε μέτρα
γασμένου χώρου στεγασμένου χώρου

Σκόνης ΡΑ12 1 1 20
Διοξειδίου 

νθρακος (CO2) C6 1 1 20
ή

ηχανικού αφρού WF10 1 1 20
/

Π
HALON3KG 1211BCF 1 1 20

ή
1ALON 1/2KCF 1211BCF 2 2 20

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης των 25 χιλ/μων κι έ

νας διοξειδίου του άνθρακα των 20 χιλ/μων για επιχειρήσεις που έχουν 

εστεγασμένη επιφάνεια από 1500 τ.μ. μέχρι και 3.000 τ.μ.

Για εστεγασμένους χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης από 3.000 

τ.μ. ένα (1) πυροσβεστήρας των παραπάνω τύπων για κάθε επί πλέον 

1500 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό 

(1/2).

(3) Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 

υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 

1500 τ.μ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώ

ρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανι

κών προϊόντων. Το δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά
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πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν 

καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(4) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υ- 

δροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερες (4) πυρο

σβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αφροποιητικού διαλύμα

τος των 20 χιλ/μων το καθένα με ένα αυλό αφρού και ένα (1) αναμικτήρα 

για την παραγωγή αφρού.

Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από τέσσερες (4) πυροσβε

στικές φωλιές θα διατίθενται (4) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, δύο

(2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναμεικτήρες για την παραγωγή αφρού.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου να διαθέτουν σημεία υδρολη

ψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού 

με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους 

χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία 

μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) . Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερ- 

κείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση 

και για συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγα

σμένη επιφάνειά τους, να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβε

στήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας, όλους 

τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν’ αναφλε- 

γούν.

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης όπως 

στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα, όπως στην πε

ρίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για 

επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1000 τ.μ. και πάνω.
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Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμο

ποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το 

δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον 

δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την 

Πυροσβεστική Αρχή.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υ- 

δροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερις (4) πυρο

σβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αφροποιητικού διαλύμ- 

ματος των 20 χιλ/μων το καθένα, ένα αυλό αφρού και ένα (1) αναμικτήρα 

για την παραγωγή αφρού. Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από (4) 

πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται τέσσερα (4) δοχεία αφροποιητι- 

κού διαλύματος, δύο (2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναμικτήρες για την 

παραγωγή αφρού.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερ- 

κείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση 

και συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη 

επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες ο

ροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας, όλους τους χώ

ρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν’ αναφλεγούν.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρολη

ψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλί- 

σκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες 

αυτοί να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικά συστήματα. Πρέπει 

να τοποθετείται ανιχνευτικά σύστημα εκρηκτικών αερίων σε χώρους που 

υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτα αέρια. Τα ανιχνευτικά συστήματα 

θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υ

πάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυρο

σβεστική Αρχή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ C

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εγκαταστάσεις, όπου ο κίνδυ

νος έκρηξης είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει, από άποψη κινδύνου
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πυρκαγιάς, τρεις (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγά

λου (γ) κινδύνου.

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Οα). 

Δεν έχουν υπαχθεί.

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Οβ).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας 

Α, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Τύπος Κατανομή Πυροσβε- Ελάχιστος αριθμός Πυ- Μεγίστη διαδρομή
Πυροσβαστήρα πυροσβεστήρα στήρων για κάθε ροσβεστήρων ανεξάρ- προσέγγισης πυρο-

500τ.μ. επιφάνεια στε- τητα από την επιφάνεια σβεστήρων σε μέτρα
γασμένου χώρου στεγασμένου χώρου

Σκόνης ΡΑ12 1 1 20
Διοξειδίου αν- 
θρακος (C02) C6 1 2 15

ή
Σκόνης ΡΑ12 1 2 15

ή
HALON 3 KG BCF 1 2 15

Ειδικότερα για την προστασία των δεξαμενών αποθήκευσης καυ

σίμων αερίων απαιτείται η ύπαρξη 2 τουλάχιστον πυροσβεστήρων των α

νωτέρω τύπων για κάθε δεξαμενή, για υπαίθριες αποθήκες φιαλών καυ

σίμων αερίων και για ποσότητα μέχρι 15.000 KGR (1500 φιάλες των (10) 

χιλ/μων ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας) απαιτείται η 

ύπαρξη δύο (2) πυρ/ρων τύπου Ρ12. Για μεγαλύτερη ποσότητα, ένας (1) 

πυροσβεστήρας του παραπάνω τύπου ανά 3.000 χγρ (300 φιάλες των 

δέκα (10) χιλ/μων ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας).

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υπο

χρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 750 τμ. 

και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που
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χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό 

δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφ’ 

όσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από 

την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρολη

ψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού 

με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους 

χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα 

σημεία σε ειδικά ερμάρια.

(4) Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό 

υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομά

δας αυτής επιφάνειας από 500 τμ. και πάνω η αποθηκευμένη ποσότητα 

πάνω από 2.000 χγρ. Τούτο να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά 

πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και 

αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την 

Πυροσβεστική Αρχή.

(5) Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης υποχρεωτικά για

κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής επιφάνειας 

από 500 τμ. και πάνω η αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 3.000 χγρ. Τα 

ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνι

κά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έ

χουν καθορισθεί από την Πυρ/κή Αρχή.

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ογ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατα

σταλτικά μέσα προστασίας, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα 

και μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις περί εκρηκτικών.

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας 

C, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Είδος Τύπος Κατανομή Πυροσβε- Ελάχιστος αριθμός Πυ- Μεγίστη διαδρομή
Πυροσβαστήρα πυροσβεστήρα στήρων για κάθε ροσβεστήρων ανεξάρ- προσέγγισης πυρο-

500τ.μ. επιφάνεια στε- τητα από την επιφάνεια σβεστήρων σε μέτρα
γασμένου χώρου στεγασμένου χώρου

Σκόνης ΡΑ12 1 1 20
Διοξειδίου αν- 
θρακος (C02) C6 1 2 15

Η
Σκόνης ΡΑ12 1 2 15

Η
HALON 3 KG BCF 1 2 15

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου υπο

χρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500 τμ. 

και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που 

χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το μόνιμο υδροδοτικό Πυροσβεστικό 

δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφ’ 

όσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από 

την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνι

μου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρολη

ψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού 

με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους 

χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα 

σημεία σε ειδικά ερμάρια.

(4) Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό 

υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομά

δας αυτής με επιφάνεια από 300 τμ. και πάνω. Τούτο να κατασκευάζεται 

σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με 

αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(5) Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης υποχρεωτικά για ε

γκαταστάσεις παραγωγής ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά 

τους και για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής 

με επιφάνεια από 500 τμ. και πάνω.
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Τα παραπάνω ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφω

να με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (D)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές και βιοτεχνικές ε

πιχειρήσεις όπου οι πυρκαγιές προκαλούνται από μέταλλα (νάτριο, κάλ

λιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κλπ.). Στην κατηγορία αυτή σαν κατα

σταλτικά μέσα χρησιμοποιούνται ειδικοί μόνον φορητοί ή τροχήλατοι 

πυροσβεστήρες σκόνης, διάφορης χωρητικότητας τύπου PD (κατάσβε

σης μετάλλων).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(1) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υ- 

δροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με 

βοηθητικά εργαλεία, μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το 

ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με 

μεγάλα γράμματα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡ

ΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

Κλπ.

Ανά έξη (6) πυροσβεστικές φωλιές στην επιχείρηση πρέπει να υ

πάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα 

βρίσκονται:

α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.

β. Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος.

γ. Ένα (1) φτυάρι.

δ. Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και

ε. Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ 

θα προστίθενται:

α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα.

β. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και
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γ. Δύο (2) κράνη προστατευτικά.

(2) Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές ευφλέκτων υγρών ή υ

γραερίων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες θα παίρνουν 

τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοι

χη κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές.

Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμε

νές ή φιάλες θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που 

προβλέπονται από την νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις πετρε

λαιοειδών ή υγραερίων.

(3) Επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμο

ποιούν επικίνδυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κλπ.) υποχρεού- 

νται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήμα

τος, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αυτόματης διακοπής διαφυγέντος 

αερίου. Επίσης να διαθέτουν μία (1) τουλάχιστον ειδική προστατευτική 

στολή, όπου απαιτείται.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο υποχρεούνται να 

χωρίζονται μεταξύ τους με πυράντοχα υλικά και οι πόρτες των διαδρό

μων να είναι επίσης πυράντοχες, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

θα λαμβάνονται μεμονωμένα σύμφωνα με την κατηγορία που εντάσσεται 

από άποψη κινδύνου κάθε επιχείρηση.

(5) Βιομηχανίες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 5.000 τμ. υπο- 

χρεούνται στην τοποθέτηση υδροστομίου για τροφοδότηση πυροσβε

στικών οχημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Υ.

(6) Η μέτρηση της στεγασμένης επιφάνειας των κτιριακών εγκα

ταστάσεων θα γίνεται με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις και περιλαμ

βάνει και τα υπόστεγα.

(7) Στην στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια 

των χώρων διοικήσεως (Γραφεία, λογιστήρια κλπ.) εφόσον οι χώροι αυ

τοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτίριο.

Στους ανωτέρω χώρους διοίκησης θα εγκαθίστανται τα φορητά 

μέσα πυρόσβεσης που προβλέπονται για την κατηγορία κινδύνου Αα.

(8) Όπου, εντός του ευρύτερου βιομηχανικού χώρου συνυπάρ

χουν, λόγω της φύσεως των κατεργαζομένων πρώτων υλών ή παραγομέ-
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νων από την επιχείρηση προϊόντων, τμήματα που ανήκουν σε διάφορες 

ομάδες από πλευράς μεγέθους κινδύνου, πυρκαγιάς,η κατάταξη σε κα

τηγορίες ή ομάδες γίνεται:

α. Ανεξάρτητα και ανάλογα το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει 

εφόσον τα αντίστοιχα τμήματα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις 

ή σε στεγανά, κατά την άποψη της απευθείας μεταδόσεως του κινδύνου 

πυρκαγιάς διαμερίσματα, ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυ- 

στο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο.

β. Σύμφωνα με το μέγεθος κινδύνου πυρκαγιάς του δυσμενέστε

ρου τμήματος εφόσον ο διαχωρισμός τους σε στεγανά διαμερίσματα, ή 

διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο 

δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί.

Χώροι που προσβλήθηκαν από πυρκαγιές

Είδος Χώρου Ποσό
Ποσο

στό
Είδος Χώρου Ποσό

Ποσο

στό

1. Κατοικίες 5.648
23, 60 %

Παιδικοί Σταθμοί 2 1,59%

Κτίρια διαμερισμάτων 2. 690
47,63%

Φροντιστήρια 12 9, 52%

Μονοκατοικίες 1.877
33,23%

5.
Κτίρια Υγείας &

Κοιν.Πρόνοιας
37 0, 15%

Διπλοκατοικίες 1.026
18, 17%

Αγροτικά Ιατρεία 1 2, 70%

Τροχόσπιτα 20 0,35%
Βρεφοκομεία & Βρεφ. 
Σταθμοί

3 8,11%

Σκηνές 13 0,23% Γηροκομεία 2 5,41%

Φούρνοι οικιών 7 0, 12% Ιδρύματα Α νιάτων Ατόμων 2 5,41%

Οίκοι ανοχής 15 0,27%
Ιδρό μ. Απροσάρμοστων Α

τόμων
1 2, 70%

2.
Κτίρια προσωρινής δια- 

μο νής
85 0,36% Κλινικές 5 13,51%

Ξενοδοχεία 55 64, 71% Νοσοκομεία 13 35, 14%
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ζενώνες 8 9,41%
Οικοτρ. παιδιών κάτω από 

6 ετών
1 2, 70%

Οικοτροφεία & Κοιτώνες Υγειονομικοί Σταθμοί 0,00%

για υγιή άτομα ηλικίας 6 ετών Ψυχιατρεία 2 5,41%

ή μεγαλύτερης 5 5,88%

-

Ιατρεία 7 18,92%

Στρατόπεδα 14
16,47%

6. Κτίρια σωφρονισμού 8 0, 03%

Κάμπι νγκ 3 3, 53% Αναμορφωτήρια 0,00%

3.
Χώροι συναθροίσεως

κοινού
543 2,27% Κρατητήρια 2 25,00%

Αμφιθέατρα 5 0,92% Φυλακές 6 75,00%

Θέατρα 4 0, 74% 7. Χώροι εμπορίου 4 15 1, 73%

Αίθουσες Δικαστηρίων 6 1, 10% Αγορές και Υπεραγορές 6 1,45%

Αίθουσες Αναμονής Ε

πιβατών
10 1,84% Εμπορικά Κέντρα 7 1,69%

Μεγάλες Αίθουσες Δι- 

δασκαλ.
39 7, 18%

-

Ινστιντούτα 1 0,24%

Εστιατόρια 259
47,70%

Καταστήματα 360 86, 75%

Ζαχαροπλαστεία 16 2,95% Μικρά καταστήματα επιδιορθώ-

Καφενεία 59
10,87% σεως ενδυμάτων & υπο

δημάτων
8 1,93%

Κινηματογράφοι 7 1,29% Κουρεία - Κομμωτήρια 4 0,96%

Κέντρα Διασκέδασης 46 8,47% Περίπτερα 19 4,58%

Λέσχες 5 0,92% Φαρμακεία 5 1,20%

Μουσεία 2 0,37% Τυπογραφεία 5 1,20%

Ναοί 51 9,39% 8. Κτίρια γραφείων 14 1 0,59%

Χώροι Αθλ. συγκεντρώ

σεων
17 3, 13% Βιβλιοθήκες 1 0, 71%

Χώροι εκθέσεων 3 0, 55% Γοαφεία επιχειρήσεων 49 34, 75%

Χώροι συνεδρίων 2 0,37% Γραφεία ελεύθερων ε- 42 29, 79%
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παγ/τιών

Χώροι Αναψυχής 12 2,21%
Γραφεία Δημόσιων Υπη

ρεσιών
36 25, 53%

4. Κτίρια εκπαίδευσης 126 0,53%
Γραφεία Τοπικής Αυ

τό δ/σ η ς
6 4,26%

Κτίρια Ανωτάτης & Ανωτέρας
Γοαφεία Πολιτικών Κομ

μάτων
6 4,26%

Μέσης & Δημοτικής 

Εκπ/σης
106

84, 13% Γραφεία Διπλ/κών απο

στολών
1 0, 71%

Νηπιαγωγεία 6 4, 76% 0,00%

Είδος Χώρου Ποσό
Ποσο

στό
Είδος Χώρου Ποσό

Ποσο

στό

9.
Κτίρια Βιομ/νίας - Βιο

τεχνίας
558 2,33%

13.
Ύπαιθρος

15 503
64, 77%

Βαφεία γενικά 21 3, 76% Αγροτικές Περιοχές 5.290 34, 12%

Βιομηχανικές εγκατα

στάσεις
125

22,40%
Αεροδρόμια 14 0,09%

Διύλιστήρια 3 0,54% Αλση 99 0, 64%

Εργοστάσια 189
33,87%

Δάση 962 6,21%

Εργαστ. Ερευνας

Εκπ/σης
4 0,72% Πρανή οδών 1.322 8, 53%

Καθαριστήρια 2 0,36% Πεζοδρόμια 1.315 8,48%

Ναυπηγεία 7 1,25% Χώροι Απορριμμάτων 1. 135 7,32%

Ξυλουργεία 72
12,90%

Οικοπεδικοί Χώροι 2.995 19, 32%

Οργανωμένα πλυντήρια 2 0,36% Πλατείες 55 0,35%

Παρασκευαστήρια Τρο

φίμων
22 3,94% Νεκροταφεία 46 0,30%

Σιδερωτήρια 2 0,36% Οστεοφυλάκια 5 0,03%

Σταθμοί παραγωγής Ε- 27 4,84% Ξύλινες Γέφυρες 2 0,01%
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νέργειας

-

Συνεργεία ε-

πισκ.συντ/σης αυτ.
67

12,01%
Λατομεία 32 0,21%

" επισκ. συντ/σης Μο- 

το π/τω ν
9 1,61% Αρχαιολογικοί Χώροι 9 0,06%

Σφαγεία 0,00% Θερμοκήπια 14 0,09%

Αλευρόμυλοι 4 0, 72% Στύλοι Δ.Ε.Η 23 0, 15%

Οινοποιεία 2 0,36% 13α. Μεταφ.μέσα Ξηράς 2.058 13,27%

10
Χώροι αποθήκευσης 755 3, 15% Αυτοκίνητα 1.915 93, 05%

Αποθήκες Αγροτικές 436
57, 75%

Τρένα 16 0, 78%

" Γενικές 199
26,36%

Μοτοποδήλατα 119 5, 78%

“ Καταστημάτων 46 6,09% Ποδήλατα 3 0, 15%

“ Μουσείων 0,00% Στρατιωτικά οχήματα 5 0,24%

*Στρατιωτικές 6 0, 79%

-

13β. Μεταφ.μέσα Αέρος 0 0,00%

Βουστάσια 8 1,06% Αεροπλάνα 0 0,00%

Λιμενικά υπόστεγα 0,00% Ελικόπτερα 0 0,00%

Ορ νι θο τρ ο φεία 10 1,32%
13γ. Μεταφ.μέσα Θαλάσ- 

σης
56 0,36%

Στάβλοι 45 5,96% Πλοία 37 66,07%

Χοιροτροφεία 5 0,66% Λέμβοι 14 25,00%

11 Γκαράζ-

Πρατηρ. Υγρ. Καυσ/μων
33 0, 14% Καΐκια 5 8, 93%

Πρατήρια υγρών Καυσί

μων
8

24,24% 13δ. Αυτοκινούμενα μηχα

νήματα
71 0,46%

" Υγραερίων 0,00% Ανυψωτικά 9 12, 68%

Σταθμοί αυτ/των στεγα

σμένοι
12

36,36%
Ασφαλιστικά 3 4,23%

" “ υπαίθριοι 13
39,39%

Γεωργικά 42 59, 15%
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0,00%
Εσκαπτικά - Γεωπροωθη- 

τικά
12 16,90%

0, 00% Αεροσυμπιεστές 4 5, 63%

12
Κτίρια λοιπών χρήσεων 8 0, 03% Τρέϊλερ 1 1,41%

Τηλεπικοινωνιακές

εγκ/σεις
2

25,00%
Αρματα μάχης 0,00%

Δημοτικές τουαλέτες 0,00% 14.
Ανεξάρτητοι ειδικοί

χώροι κτιρίων
76 0, 32%

Αντλιοστάσια 6
75,00% Λεβητοστάσια καυστ. κα

λοριφέρ
37 48, 68%

0,00%
Μηχανοστάσια Ανελκυ

στήρων
39 51,32%

0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23. 936

Πιθονολονικές υέθοδοι αξιολόγησης κινδύνου και Εηυιών

Η πιθανολογική ανάλυση των φαινομένων των πυρκαγιών συνο

δεύεται από παρατηρήσεις και μεθόδους που βασίζονται στην εμπειρία, 

στην κρίση και στην κοινή λογική. Αυτό την κατατάσσει στο πεδίο της 

Μπεϊσιανής Στατιστική, στην οποία οι υποκειμενικές κρίσεις που βασίζο

νται στη διαίσθηση, την κοινή λογική, την άμεση ή έμμεση πληροφόρηση 

συνδυάζονται συστηματικά με τα δεδομένα των μετρήσεων ή των παρα

τηρήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει μια ισοζυγισμένη εκτίμηση. Για να 

μειώσουμε τις αβεβαιότητες που υπάρχουν χρειάζεται να συλλέξουμε 

περισσότερες πληροφορίες. Όμως η συλλογή αυτή αυξάνει το κόστος 

και για το λόγο αυτό όταν η πιθανή ωφέλεια από την μείωση της αβεβαι

ότητας είναι μικρότερη από το επιπλέον κόστος, τότε προτιμούμε να 

παραμείνουμε στο προηγούμενο επίπεδο γνώσεων και δεδομένων.

Όταν θέλουμε να λάβουμε κάποια απόφαση με την βοήθεια των 

πιθανολογικών μεθόδων και ιδιαίτερα με την μέθοδο του Bayes δεν 

παίρνουμε ποτέ την δυσμενέστερη περίπτωση. Αν και στην περίπτωση
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αυτή θα πετυχαίναμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια θα είχαμε υπερ

βολική αύξηση του κόστους. Γενικά υπάρχει μια βέλτιστη επιλογή που 

ισορροπεί τη σχέση κόστους/ποιότητας - αβεβαιότητας σε ένα επίπεδο 

αποδεκτό από αυτούς που θα λάβουν την απόφαση.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος του βαθμού επικινδυνότητας ενός 

μεμονωμένου βιομηχανικού κτιρίου ή μιας κατηγορίας βιομηχανικών 

κτιρίων και της αναμενόμενης ζημίας εξαρτάται από δύο συνιστώσες:

/. Την πιθανότητα έναρξης μιας πυρκαγιάς στη διάρ

κεια ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος

2. Την πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς και πρόκλη

σης ζημίας πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο.

Η πρώτη πιθανότητα είναι συνάρτηση των πηγών και των αιτίων 

που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη ενώ η δεύτερη εξαρτάται 

από το μέγεθος και τη θέση του κτιρίου και κύρια από τα μέτρα ενεργη

τικής και παθητικής πυροπροστασίας. Με τον όρο παθητική πυροπρο

στασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με 

την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή 

διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και 

την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτί

ρια. Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυρο

προστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία α

ποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση α

ντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Για την διερεύνηση και αξιολόγηση των δύο πιθανοτήτων σε μια 

κατηγορία ομοειδών κτιρίων ή σε ένα κτίριο μεμονωμένο απαιτείται να 

έχουμε κάποιο αριθμό από στατιστικά στοιχεία, σε κτίρια που προσβλή

θηκαν από πυρκαγιά, σχετικά με τα αίτια των πυρκαγιών, τα οικονομικά 

και άλλα μεγέθη των ζημιών, τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και των μέ

τρων πυροπροστασίας που διέθεταν. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να χαρα

κτηρίζουν ένα μακρύ χρονικό διάστημα, ώστε να είναι πιο αντικειμενικά 

και να μην επηρεάζονται κάποια συμβάντα ορισμένων ετών.
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Πιθανότητα έναοΕηο mac πυρκαγιάς

Η πιθανότητα να έχουμε ανάφλεξη σε ένα βιομηχανικό κτίριο ε- 

ξαρτάται από το πλήθος και τη φύση των πιθανών πηγών και των αιτίων 

που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Στην πράξη τα παραπάνω μεταβάλλο

νται με την πάροδο του χρόνου ( ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα), σχετί

ζονται δε άμεσα με τις διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσης, που με 

τη σειρά τους συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό με τις ανθρώπινες δραστη

ριότητες.

Μετά από μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων είναι σήμερα γενικά α

ποδεκτό πως οι αναφλέξεις γεννιούνται σαν σημειακά τυχαία γεγονότα 

μέσα στον χρόνο και ακολουθούν κατανομή Poison. Από τις παραπάνω 

αναφλέξεις ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός μπορεί να εξελιχθούν 

σε μεγάλες πυρκαγιές και αυτές ακολουθούν και πάλι κατανομή Poison.

Η πιθανότητα έναρξης μιας φωτιάς από κάποια συγκεκριμένη αι

τία ανάφλεξης εξαρτάται από το σύνολο των παρόμοιων αιτίων και πη

γών μέσα στο βιομηχανικό κτίριο και από τη χρονική διάρκεια που εκτί

θεται το κτίριο στον κίνδυνο των πηγών αυτών. Π.χ. αν ερευνούμε την 

πιθανότητα έναρξης φωτιάς από τις συσκευές θέρμανσης σε ένα κτίριο, 

βασικό ρόλο θα παίζει ο αριθμός των συσκευών θέρμανσης και ο χρόνος 

που αυτές λειτουργούν. Επίσης στηριζόμενοι στην εμπειρία και την κοι

νή λογική μπορούμε να πούμε πως το μέγεθος ενός κτιρίου επηρεάζει 

την πιθανότητα έναρξης μιας φωτιάς, αφού το πλήθος των συγκεκριμέ

νων πηγών ανάφλεξης είναι ανάλογο με το μέγεθος του κτιρίου.

Η πιθανότητα έναρξης μιας πυρκαγιάς σε ένα βιομηχανικό κτίριο 

μπορεί να υπολογισθεί σε συνάρτηση με την επιφάνεια που έχει το βιο

μηχανικό κτίριο που εξετάζουμε. Οι Rutstein και Clarke που ασχολήθη

καν με τον υπολογισμό αυτό δίνουν το παρακάτω διάγραμμα καμπύλης.

r = 0,0017 * A Τ

όπου : r είναι το αναμενόμενο πλήθος των πυρκαγιών ανά έτος 

Af η συνολική επιφάνεια του κτιρίου σε m2
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Παρακάτω δίνονται κάποιες υποθετικές στο AF και σχηματίζουμε

την γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης.

Δ 2\"F (σε m ) Γ (πυρκαγιές ανά έτος)

1000 6.613767Ε-2

2000 9.5498 12Ε-2

5000 0.155204

10000 0.2241036

20000 0.3235898

50000 0.5258998

100000 0.7593621

110000 0.7987062

120000 0.8364018

130000 0.8726476

140000 0.9076048

150000 0.9414067

160000 0.974165

170000 1.005974

0.00

40000 80000 120000 160000 200000
Συνολική επιφάνεια του κτιρίου σε (m2)
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Ο G. Ramachandran, μετά από έρευνα έδωσε μια πιο επιστημονι

κά ολοκληρωμένη έκφραση στην πιθανότητα έναρξης φωτιάς. Για μια 

χρονική περίοδο η πιθανότητα αυτή δίνεται από τη σχέση:

Όπου:

π:το πλήθος των πυρκαγιών στα κτίρια για τη χρονική περίοδο 

Ν: το πλήθος των βιομηχανικών κτιρίων της εξεταζόμενης κατηγορίας 

Un(A) :η συνάρτηση πιθανότητας της μεταβλητής Α(συνολική επιφά

νεια) για κτίρια που είχαν πυρκαγιά

Un(A) : η συνάρτηση πιθανότητας της μεταβλητής Α για όλα τα κτίρια 

της κατηγορίας που βρίσκονται σε κίνδυνο .

Μετά την ανάφλεξη μιας πυρκαγιάς σε ένα βιομηχανικό κτίριο υ

πάρχουν διάφορες πιθανές εξελίξεις, που έχουν σχέση με διάφορα 

στοιχεία όπως το μέγεθος χώρου που θα εξαπλωθεί, η χρονική διάρκεια 

που θα έχει, η επίδρασή της στην ευστάθεια του κτιρίου και το μέγεθος 

της οικονομικής ζημίας που θα μπορεί να προκαλέσει. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω μια φωτιά μπορεί να παραμείνει μικρή, είτε λόγω της άμεσης 

κατασβεστικής επέμβασης, είτε λόγω μη ύπαρξης καύσιμων υλικών, ο

πότε και σβήνει από μόνη της. Γενικά από το σύνολο των αναφλέξεων έ

νας αρκετά μικρός αριθμός εξελίσσεται σε "καθολικά αναπτυγμένες " 

πυρκαγιές, αφού καταφέρουν να ξεπεράσουν το κρίσιμο χρονικό σημείο 

που ορίζεται σαν σημείο καθολικής ανάφλεξης.

Όσον αφορά την δομική πυροπροστασία, από τις ανεπτυγμένες 

πυρκαγιές σημασία έχουν εκείνες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

σοβαρές κατασκευαστικές βλάβες και ίσως και την κατάρρευση.

Πιθανότητα εΕόπλωσηο της Φωτιάς
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Η λογική των πιθανών εξελίξεων μιας ανάφλεξης φαίνεται πιο πα

ραστατικά στο παρακάτω λογικό διάγραμμα που ακολουθεί με τις αντί

στοιχες πιθανότητες.

Από το παραπάνω λογικό διάγραμμα φαίνεται ότι δυο είναι οι κύ

ριοι παράγοντες της εξέλιξης, από τη μια μεριά η πιθανότητα Ρ(ο) μια 

μικρή φωτιά να εξελιχθεί σε αναπτυγμένη πυρκαγιά και από την άλλη η 

πιθανότητα P(f) να προκληθούν δομικές βλάβες με ανάλογη οικονομική 

επίπτωση.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα 

Ρ(ο) μια μικρή φωτιά να ξεπεράσει το σημείο " καθολικής ανάφλεξης" και 

να εξελιχθεί σε ’ καθολικά αναπτυγμένη " . Χαρακτηριστικά μπορούμε να 

αναφέρουμε την γεωμετρία του χώρου της αρχικής εκδήλωσης, η ποσό

τητα των υλικών που αποτελούν καύσιμη ύλη, τον τύπο και την θερμική 

ικανότητα αυτών των καυσίμων, ο αριθμός των ανοιγμάτων εξαερισμού, 

τα διαθέσιμα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας κ.α.

Παραπάνω συναντήσαμε την πιθανότητα της δομικής αστοχίας 

P(f), η οποία σχετίζεται με δυο χαρακτηριστικές λειτουργίες α) τη λει

τουργία της φέρουσας ικανότητας και β) τη διαχωριστική λειτουργία. 

Αυτές οι δύο λειτουργίες πρέπει να ικανοποιούνται στη συνολική διάρ

κεια της πυρκαγιάς ή μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε 

να διαφύγουν οι ένοικοι ή οι εργαζόμενοι τον κίνδυνο. Σε γερμανικούς
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κανονισμούς πυροπροστασίας βιομηχανικών κτιρίων υπολογίζεται η 

πιθανότητα δομικής αστοχίας από την έκφραση:

Όπου : Ρ(Α), η ετήσια πιθανότητα έναρξης της φωτιάς 

Ρ(ο), η πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς 

Α η συνολική επιφάνεια του βιομηχανικού κτιρίου 

Αλ η πιο συνηθισμένη επιφάνεια μεταξύ των βιομηχανι-

Όπως μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε όταν αυξήσουμε τα μέ

τρα της δομικής πυροπροστασίας και κύρια την πυραντίσταση ενός βιο

μηχανικού κτιρίου, τότε η πιθανότητα P(f) της δομικής αστοχίας μειώνε

ται, δηλαδή οι ζημιές από την πυρκαγιά ελαχιστοποιούνται και ο κίνδυ

νος μεγάλης καταστροφής από κατάρρευση μπορεί ακόμη και να μηδε

νιστεί. Για να πετύχουμε όμως τον μηδενισμό αυτό είμαστε υποχρεωμέ

νοι να δεχθούμε μια μεγάλη αύξηση του κόστους των μέτρων προστασί

ας. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως με τη συνεχιζόμενη αύξηση 

της πυραντίστασης φτάνουμε σε ένα σημείο που η μείωση των αναμενό

μενων ζημιών είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αύξηση του κόστους που 

έχουμε. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναζητούμε την οριακή εκείνη πι

θανότητα P(f) με την οποία θα προσδιοριστεί το βέλτιστο κόστος πυρο

προστασίας και αναμενόμενων ζημιών, πέρα από το οποίο είναι ασύμφο

ρη κάθε πρόσθετη δαπάνη για δομική πυροπροστασία.

Γενικά η αναμενόμενη ζημιά από μια πυρκαγιά μπορεί να αποδο

θεί σε μια σειρά από παράγοντες. Μετά από μια ομαδοποίηση των παρα

γόντων αυτών σε γενικές κατηγορίες ξεχωρίζουμε τρεις σημαντικές :

> Παράγοντες που επιδρούν στην πιθανότητα έναρξης της πυρ-

κών κτιρίων.

καγιάς.
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αργοπορίες στην προμήθεια

► έξοδα υπαλλήλων οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν κατά 

την περίοδο της διακοπής (απολύσεις και επιδόματα ανεργίας) 

κίνδυνος φυγής του προσωπικού από τις δουλειές τους όταν η 

διακοπή είναι μεγάλης διάρκειας

έξοδα στις διάφορες επενδύσεις οι οποίες έγιναν π.χ. στο 

MARKETING, δημιουργία προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν λόγω διακοπής

ί- κίνδυνος σχεδιασμένης επένδυσης να μετατεθεί στο προσεχές 

μέλλον

οικονομικές συνέπειες στην κοινωνία

Η έκταση της ζημιάς που οφείλεται στη διακοπή επηρεάζεται από 

την άμεση στάση της αγοράς. Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη 

τότε η ζημία θα είναι μεγαλύτερη και θα οφείλεται στην υψηλότερη μεί

ωση της ωφέλειας από ότι σε μια περίοδο ύφεσης. Ίδιες περιπτώσεις ε

φαρμόζονται και σε εταιρίες που έχουν εποχιακές συναλλαγές.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Ζημιά στην περιουσία μπορεί να οδηγήσει στην διατάραξη της πα

ραγωγής και αν αυτή είναι σοβαρή η παραγωγή σταματά. Ο καθένας 

φαίνεται να συμφωνεί ότι αυτό γίνεται όταν τα πραγματικά προβλήματα 

αρχίζουν. Η ζημιά στην περιουσία μπορεί να επισκευαστεί ή να αντικα- 

τασταθεί αλλά η ανάκτηση της χαμένης παραγωγής είναι δύσκολη, για 

να μην πούμε αδύνατη. Σ’ αυτό το κομμάτι λοιπόν, εμείς θα δούμε τί 

μπορεί να συμβεί όταν είμαστε επηρεασμένοι από τη διακοπή της παρα

γωγής.

Η ανάκτηση αποτελεί μια λειτουργία από τη μια μεριά, της ικανό

τητας της διεύθυνσης της επιχείρησης να αυτοσχεδιάσει, και από την 

άλλη μεριά της επιτυχίας της επανεφαρμογής του τύπου της παραγω

γής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχει τώρα περάσει, ο ανταγωνι

σμό έχει βιαστεί να συμπληρώσει τον άδειο χώρο, ο οποίος δημιουργή- 

θηκε τον καιρό του ατυχήματος. Η επιχείρηση ίσως ποτέ δεν θα φθάσει

149



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

την αρχική καμπύλη ανάπτυξης όπως σχεδιάστηκε. Το χαμηλό επίπεδο 

της δραστηριότητας πώλησης κατά τη διάρκεια της περιόδου της ζημιάς 

εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής σε υψηλό κόστος, μπορεί ακόμη να α

πειλήσει την ύπαρξη της εταιρίας. Η θιγμένη επιχείρηση μπορεί ασφα

λώς να έχει ασφάλιση για διακοπή εργασιών, η οποία θα δώσει αποζημί

ωση για ένα συγκεκριμένο χρόνο του χαμένου εισοδήματος, μισθούς και 

άλλα εάν η επιχείρηση χάσει την αγορά της δεν υπάρχει πιθανότητα να 

πάρει αποζημίωση δια της ασφαλιστικής οδού.

Το υψηλότερο επίπεδο αποζημίωσης έχει δυστυχώς καθορισθεί 

στον χρόνο που μια επιχείρηση μπορεί να είναι εκτός αγοράς χωρίς να 

χάνει το μερίδιό της. Λέγεται ότι αυτός ο χρόνος έχει μετριαστεί κατά το 

ήμισυ από το 1980, αυτό υποστηρίχθηκε από μια μελέτη που έγινε στη 

Γαλλία το 1983. Μόνο 19% από 595 ερευνημένες επιχειρήσεις δήλωσαν 

ότι μπόρεσαν να βρίσκονται εκτός αγοράς για περισσότερο από 3 μήνες 

χωρίς να χάσουν το μερίδιό τους στην αγορά και 52% βρήκαν δυσκολία 

ακόμη και μετά από ένα μήνα.

Οι προσπάθειες να κερδίσεις πίσω μια χαμένη αγορά με αυξημένη 

διαφήμιση και επισκεπτόμενος τον πελάτη επίσης κοστίζει μεγάλα ποσά.

Εάν μια εταιρία εύχεται να επανακτήσει την ρευστότητά της ίσως 

είναι απαραίτητο να πουλήσει ή να ξεκαθαρίσει τα κεφάλαιά της με σκο

πό να καλύψει την εργασία. Επιπλέον όμως ζημιές μπορούν να παρου

σιαστούν με αυτόν τον τρόπο.

Η διακοπή εξ αιτίας σοβαρής ζημιάς κατά συνέπεια αποτελεί την 

πιο σοβαρή απειλή για την οποία μια επιχείρηση μπορεί να πληχθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ
ΒΛΑΒΗΣ

Οι περισσότερες μέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης αποτελού

νται από τα εξής επί μέρους βήματα:

1) προσδιορισμός των πιθανών βλαβών

2) προσδιορισμός της έκθεσης στις βλάβες

3) ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας

4) συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας.
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Θα παρουσιάσουμε τώρα τα παραπάνω βήματα αναλυτικά.

Ποοσδιοοισυός των πιθανών βλαβών

Ο όρος βλάβη ή επιβλαβές γεγονός ή πηγή κινδύνου (hazard) 

μπορεί να οριστεί ως μια ανεπιθύμητη ανταλλαγή ενέργειας, η οποία 

είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο ή υλική ζημιά, δη

λαδή να προκαλέσει ένα ατύχημα.

Η διαδικασία καθορισμού των πιθανών βλαβών είναι μία από τις 

πιο σημαντικές δραστηριότητες του υπεύθυνου ασφαλείας ενός συ

στήματος σε μία βιομηχανική μονάδα. Θα πρέπει να γνωρίζει πολύ κα

λά όλες τις λειτουργίες του συστήματος και να λάβει υπόψη γεγονότα 

και συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη. Είναι προ

φανές ότι, αν κάποιος παράγοντας δεν ληφθεί υπόψη, τότε μειώνεται 

η όλη αποτελεσματικότητα του προγράμματος ασφάλειας.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα και μέθοδοι προσδιορισμού των 

πιθανών βλαβών που έχουν είτε θεωρητική είτε πρακτική κατεύθυνση.

I. Το μοντέλο ανταλλαγής ενέργειας (Θεωρητική κατεύθυνση)

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό μια ζημιά ή σωματική βλάβη προ- 

καλείται από μια ανεπιθύμητη και μη ελέγξιμη απελευθέρωση κάποιας 

μορφής ενέργειας. Τέτοιες μορφές μπορεί να είναι η κινητική, η χημι

κή, η θερμική και αυτή με ακτινοβολία. Ο υπεύθυνος ασφάλειας θα 

πρέπει να ανιχνεύσει όλες τις πήγες που εκλύουν ενέργεια και στη 

συνέχεια, για κάθε τέτοια πηγή, να προσδιορίσει τους πιθανούς στό

χους από μια ανεπιθύμητη απελευθέρωση.

II. Προσδιορισμός βλαβών με τεχνικές παρατήρησης (Πρακτική κατεύθυνση)

α) Πρόγραμμα παρατήρησης

Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται παρατήρηση μίας ομάδας εργα

ζομένων (target group) με κοινό αντικείμενο, στην καθημερινή εργα

σία τους και σημειώνονται οι πιθανές βλάβες εκείνης της στιγμής. Αυ

τές μπορεί να είναι κάποια επικίνδυνη ενέργεια ή συνθήκη εργασίας. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ανιχνευτούν βλάβες που δεν εί

χαν υποπέσει στην αντίληψη του υπεύθυνου ασφαλείας.
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β) Δειγματοληψία (επικίνδυνων ενεργειών)

Εδώ γίνεται επιλογή ενός τυχαίου δείγματος από όλο το σύνο

λο των εργαζομένων και παρατηρούνται επικίνδυνες ενέργειες ή λει

τουργίες. Δεν γίνεται προσπάθεια για παρατήρηση όλου του κύκλου 

της εργασίας τους (σε αντίθεση με την προηγούμενη τεχνική). Το μέ

γεθος του επιλεγέντος δείγματος εξαρτάται από το επιθυμητό επίπε

δο ακρίβειας και τον λόγο α/b, ο οποίος υπολογίζεται πρακτικά ως ε

ξής: γίνεται μια προκαταρκτική περιήγηση στις εγκαταστάσεις της 

μονάδας και σημειώνονται οι αριθμοί a = αριθμός επικίνδυνων λει

τουργιών και ό = συνολικός αριθμός λειτουργιών που παρατηρήθηκαν.

γ) Προσωπική περιγραφή συμβάντων

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται συνέντευξη σε ένα τυχαίο δείγμα 

εργαζομένων και συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με απώλειες, δυ

σκολίες στην εκτελεση του έργου και συνθήκες εργασίες που, κατά τη 

γνώμη τους, είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό, θάνατο ή 

κάποια υλική ζημιά. Οι απαντήσεις δίνονται με βάση την προσωπική ε

μπειρία ή μαρτυρία των εργαζομένων.

Άλλες πηγές για καθορισμό των πιθανών βλαβών, εκτός της 

θεωρητικής και της πρακτικής μεθόδου, είναι η προηγούμενη επαγ

γελματική εμπειρία ή διάφορες πληροφορίες απο βάσεις δεδομένων 

(για παράδειγμα, οδηγίες χρήσεως μηχανημάτων, πίνακες ατυχημά

των, αποτελέσματα ερευνών ή στοιχεία επιστημονικών μετρήσεων).

Εδώ να τονίσουμε ότι η διαδικασία του προσδιορισμού των πι

θανών βλαβών πρέπει να γίνεται σε συχνά διαστήματα, δεδομένου ότι 

η εισαγωγή νέου εργατικού δυναμικού, καινούργιου εξοπλισμού ή ε

γκαταστάσεων στο όλο σύστημα ή ακόμα και κάποια επιτάχυνση της 

παραγωγής είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για νέες 

βλάβες. Ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής καινούργιου εξοπλισμού, ο 

προσδιορισμός των πιθανών βλαβών είναι απαραίτητος.

Κλείνουμε το τμήμα αυτό με ένα πρότυπο δελτίο αναφοράς 

βλάβης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΗΣ

α.α.000001

1 Αναφορά βλάβης (συμπληρώνεται από το άτομο που έχει εντοπίσει την βλάβη)
Ημερομηνία ....................................  Ώρα ............................... Τμήμα ...............................................

Αναφέρθηκε στον: (Προφορικά)................................... (Γραπτά)................................................

Περιγραφή βλάβης ...................................................................................................................

Υπογραφή ................................................. Θέση .................................................................................

2 Διορθωτικές ενέργειες (συμπληρώνεται από τον διευθυντή του τμήματος)
Έγινε επιβεβαίωση της βλάβης ΝΑΙ/ΟΧΙ Ημερομηνία..................Ώρα................................

Προτεινόμενη ενέργεια για διόρθωση της βλάβης

Η ενέργεια θα γίνει με ευθύνη του: Όνομα .................... Υπογραφή

Βαθμός προτεραιότητας 1,2,3,4,5 ............ Εκτίμηση κόστους 

Προσωρινές προφυλάξεις

Υπογραφή ........................................................... Ημερομηνία ...........................................................

3 Οικονομική έγκριση (συμπληρώνεται από τον διευθυντή της μονάδας)
Εγκρίνεται το παραπάνω ποσό για την διόρθωση της (βλάβης που περιγράφεται πιο πάνω. 

Υπογραφή ............................................................ Ημερομηνία ............................................................

4 Επιβεβαίωση της διόρθωσης (η προτεινόμενη ενέργεια έχει γίνει)

Υπογραφή (Διευθυντής Τμήματος) .............................  Ημερομηνία ........................................

Τελικό κόστος.............................................................................................................................................

5 Έλεγχος υπεύθυνου ασφάλειας
Η παραπάνω εργασία έχει τελειώσει και η βλάβη έχει εξαλειφθεί.

Υπογραφή ...........................(Υπεύθυνος ασφάλειας) Ημερομηνία/ώρα ..................................  *

* Βαθμοί προτεραιότητας: 1 = άμεσα, 2 = 48 ώρες, 3 = 7 ημέρες, 4=1 μήνας, 5 = 3 μή

νες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΛΟΠΕΣ)

Η έννοια της δαπάνης δεν έχει ένα μόνο νόημα. Αυτό που συνή

θως σκεφτόμαστε, είναι οι κλοπές ή οι μικροκλοπές, οι οποίες έχουν γί

νει κατά κάποιο τρόπο πρόβλημα για την αποδοτικότητα (κέρδος), στα 

Super Markets.

Αλλά εκτός από αυτές τις ποινικές "δαπάνες" υπάρχουν και 

διοικητικές δαπάνες και παραγωγικές δαπάνες. Με άλλα λόγια πρέπει 

να βρούμε, από ποιόν τύπο δαπάνης επηρεαζόμαστε και πρέπει να το 

κάνουμε αυτό χωρίς προκατάληψη. Μία ανάλυση της κατάστασης δαπα

νών της επιχείρησης μπορεί καμιά φορά να δώσει απροσδόκητα αποτε

λέσματα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάλυση των δαπανών δεν πρέ

πει να αναφέρεται στο προσωπικό της επιχείρησης, του οποίου η ενερ

γός συνεργασία στην ανάλυση της εργασίας είναι απαραίτητη για να εί

ναι αυτή επιτυχής. Αυτή η συνεργασία μπορεί να ενθαρρυνθεί αναλύο

ντας τί σημαίνει η δαπάνη για την απόδοση της επιχείρησης. Χαμηλότε

ρα κέρδη σημαίνει ελαττωμένη ασφάλεια προσωπικού και μπορεί να ο

δηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις και στο κλείσιμο της επιχείρησης.

Η δαπάνη είναι ένα διοικητικό πρόβλημα. Αν η διοίκηση και η κα

θημερινή απασχόληση είναι πλημμελής τότε η δαπάνη θα είναι υψηλή. 

Με άλλα λόγια, οι δαπάνες είναι ένα σύμπτωμα ή μιά ένδειξη για την 

κατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Παραδείγματα των προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον που 

κάνουν την δαπάνη πιο κοινή είναι:

·*■ Ανεξέλεγκτη διαχείριση των επιστρεφόμενων προϊόντων.

·* Πλημμελής έλεγχος και επιθεώρηση.

Έλλειψη διαδικασίας, στην απασχόληση και παραγωγή.

·*■ Ανεξέλεγκτη είσοδος και έξοδος σε πολλούς χώρους.
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·* Ανεπαρκής φωτισμός.

·*■ Ο σποραδικός έλεγχος του εξωτερικού προσωπικού, όπως 

προμηθευτές, οδηγοί και εργολάβοι.

·*■ Έλλειψη ακριβούς αρμοδιότητας

·*■ Ανεπαρκής αποθηκευτικός χώρος.

** Ανεύθυνη διαχείριση.

Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να πάρει αποδοτικά μέτρα, 

για να εμποδίσει την εταιρία να επηρεαστεί από σκόπιμες λανθασμένες 

κινήσεις. Το προσωπικό πρέπει να προστατευθεί από πειρασμούς και α

πό υποψίες.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

Σύμφωνα με το περιοδικό “OPINION" (4/1979), οι συνολικές διαρ

ροές στην Σουηδική Βιομηχανία ήταν περίπου 400 εκατ. $ χρόνο. Η ανα

λογία σε μερικές εταιρίες δίνεται παρακάτω:

^ Κτιριακές και κατασκευαστικές βιομηχανίες 70-80 εκατομμύρια $.

^> Εμπ όριο κινητήρων, ανά υπάλληλο το χρόνο 100-150 $.

Βιομηχανίες κρεάτων, ανά υπάλληλο 15-20 $ το χρόνο.

Η διαρροή υπολογίστηκε ότι οφειλόταν σε κλοπές από πελάτες 

(1/3), κλοπές προσωπικού (1/3) και ακόμη (1/3) από διοικητικές κλοπές. 

Ανεξάρτητα αν αυτά είναι αληθινά, οι αναλογίες είναι αδύνατο να ειπω

θούν ακριβώς.

Ο δυτικός κόσμος γενικά, έχει το ίδιο επίπεδο διαρροών, όπως η 

Σουηδία, με πιθανές εξαιρέσεις την Φινλανδία και τη Γερμανία. Η Σουη

δία έχει υψηλές διαρροές σε καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά 

και θεωρητικά λιγότερα για τη διατροφή, σε αντίθεση με την περίπτωση 

των Η.Π.Α. Όσον αφορά την Ελλάδα δεν στάθηκε δυνατό να βρεθούν 

στοιχεία έγκυρα για το επίπεδο των διαρροών και να σχολιαστούν στην 

παρούσα εργασία.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

Μιλώντας για το μέγεθος της διαρροής, λέμε ότι δημιουργείται σ’ 

αυτή μια τάση για ελάττωση των διαρροών. Η διαρροή πρέπει να μειω

θεί στο ελάχιστο όσο δυνατόν γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να υ

πάρχουν σχετικοί και λειτουργικοί κανόνες και διαδικασίες. Η τάξη και η 

καθαριότητα, εμποδίζουν την κλοπή και την καταστροφή ή χάσιμο των 

προϊόντων.

Ο κίνδυνος της ανακάλυψης, πρέπει να φανεί σαν ο κυριότερος 

λόγος, γιατί εμείς οι άνθρωποι ντρεπόμαστε από απαγορευμένες συ

μπεριφορές. Γι’ αυτό το λόγο μόνο, πρέπει να γίνονται ταχτικοί και υπο

χρεωτικοί έλεγχοι. Ο έλεγχος και η απογραφή εμπορευμάτων, γίνονται 

ευκολότεροι φυσικά, αν οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί με αυ

τό το σκεπτικό.

Για να καταπολεμήσουμε τις "διαρροές" χρειαζόμαστε:

Καθαρούς - καθορισμένους χώρους υπευθυνότητας. 

^Αποτελεσματικό συνεχή έλεγχο.

'-*· Ουσιαστική απασχόληση

Μαρκάρισμα προϊόντων, εργαλείων κ.τ.λ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.

Μία ανάλυση των διαρροών, πρέπει να δώσει απάντηση στις 

ακόλουθες ερωτήσεις:

»*- Με ποιόν τρόπο συμβαίνει; 

w Από ποιους υπαλλήλους, ξένους;

**■ Για ποιο λόγο - οικιακή χρήση, μαύρη αγορά;

»*- Πότε - στις ώρες εργασίας ή όχι;

Γιατί οι ζημιές δεν έχουν καλυφθεί από πριν;

Η ανάλυση των διαρροών γίνεται καλύτερα, από μία ομάδα 

εργασίας υποστηριζόμενη από εκπροσώπους της παραγωγής και της 

διοίκησης. Η συνεργασία με το προσωπικό είναι απαραίτητη προϋπόθε-
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ση. Αν η εκπροσώπευση δεν είναι αντιπροσωπευτική, δεν έχει σημασία, 

τί αποτελέσματα θα βγάλει.

Κανονικά, ο κίνδυνος της ανάλυσης, θα ακολουθήσει τη 

γραμμή παραγωγής, από την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι την 

παραλαβή των ετοίμων προϊόντων. Πρέπει επίσης, να περιλαμβάνει και 

τη μεταφορά από τον προμηθευτή στον πελάτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ευθύνη παραγωγού - Αστική ευθύνη προϊόντων.

Με την υπουργική απόφαση Α.Π.Β. 7535/1077/230/Β/22.4.1988 

καθιερώθηκε και στην Ελλάδα, με ειδικές πλέον διατάξεις, η ευθύνη του 

"παραγωγού" για αποζημιώσεις από βλάβες που οφείλονται σε ελαττω

ματικά προϊόντα, σύμφωνα με την 85/374/25.7.1985 οδηγία της Ε.Ο.Κ.

Με την εφαρμογή αυτής της απόφασης, το σχετικό νομοθετικό 

καθεστώς τροποποιείται ριζικά. Οι ευθύνες του "παραγωγού" επεκτεί- 

νονται και διευρύνονται τόσο από την άποψη του ουσιαστικού περιεχο

μένου τους και των οικονομικών συνεπειών, όσο και από πλευράς γεω

γραφικού χώρου ευθύνης.

Ο "παραγωγός" ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε "ελάτ

τωμα" του προϊόντος του (άρθρο 1). Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί 

σφάλμα (πταίσμα) του παραγωγού. Η ευθύνη του, που δεν εξαρτάται 

από πταίσμα είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ.

Παραγωγός

"Παραγωγός" θεωρείται ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊό

ντος, ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης ή κατασκευαστής και ακόμη, ΚΑ

ΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ που εμφανίζεται σαν παραγωγός του προϊόντος βάζοντας 

σε αυτό την επωνυμία του ή το σήμα του ή κάθε άλλο διακριτικό του ση

μείο.

Ακόμη, μπορεί να θεωρηθεί παραγωγός και ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ 

(διαθέτει) στην Κοινότητα ένα προϊόν στα πλαίσια της επαγγελ

ματικής του δραστηριότητας, για πώληση, μίσθωση χρηματοδοτική μί

σθωση (LEASING) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διανομής, όπως και κάθε 

προμηθευτής.
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Προϊόν

"Προϊόν" θεωρείται κάθε κίνητρο, ακόμα και αν είναι ενσωματω

μένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόν θεωρείται και η ηλεκτρική ενέρ

γεια.

Εξαιρούνται τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της 

αλιείας (γεωργικές πρώτες ύλες) και τα προϊόντα του κυνηγιού, εκτός 

από εκείνα που έχουν υποστεί μεταποίηση.

Ελαττωματικό προϊόν

Ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, εάν δεν παρέχει την ασφά

λεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, σύμφωνα με τις περιστάσεις, 

δηλαδή:

&C την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος,

SC τη χρήση για την οποία λογικά προορίζεται

SC το χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία, αλλά και άλλες 

ενδεχόμενα, με κρίσιμο πάντα σημείο την έλλειψη ασφάλειας, 

που το ευρύ κοινό δικαιούται να περιμένει από το προϊόν.

Η ευθύνη του παραγωγού δεν εξαρτάται από την κατά λάθος πα

ράβαση κάποιου καθήκοντος ασφαλείας, αλλά από την έλλειψη της 

ασφάλειας, ανεξάρτητα από το λόγο που προκάλεσε την έλλειψη.

Για τη θεμελίωση της ευθύνης το θύμα πρέπει να αποδείξει τη ζη

μιά, το ελάττωμα του προϊόντος και τη σχέση (αιτιώδη συνάφεια) μεταξύ 

ελαττώματος και ζημίας.

Πρόκειται για αυστηρή αντικειμενική ευθύνη, αφού δεν χρειάζε

ται η απόδειξη κάποιου σφάλματος (πταίσματος) του παραγωγού.

Δυνατότητες απαλλαγής του παραγωγού.

Ο παραγωγός δεν ευθύνεται μόνο αν κατορθώσει να αποδείξει:

m- ότι δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία.

»*- ότι με βάση τις περιστάσεις, το ελάττωμα μπορεί να μην υπήρ

χε όταν κυκλοφόρησε το προϊόν.
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w ότι δεν κατασκεύασε ή διένειμε το προϊόν για οικονομικό σκο

πό ή στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

w ότι το ελάττωμα οφείλεται σε κατασκευαστικούς κανόνες, 

w ότι οι γνώσεις του χρόνου κυκλοφορίας του προϊόντος δεν ε

πέτρεπαν τη διαπίστωση του ελαττώματος, 

w αν πρόκειται για κατασκευή ουσιαστικού μέρους, ότι το ελάτ

τωμα μπορεί να αποδοθεί στη σχεδίαση του τελικού προϊόντος 

όπου (το ουσιαστικό) ενσωματώθηκε ή στις οδηγίες που έδωσε 

ο κατασκευαστής.

Η ευθύνη του παραγωγού μπορεί να μειωθεί ή και να αυξηθεί, ό

ταν η ζημία οφείλεται τόσο σε ελάττωμα του προϊόντος όσο και σε υπαι

τιότητα του θύματος ή προσώπου για το οποίο το θύμα είναι υπεύθυνο.

Τί Θεωρείται ζημία;

Στον γενικό όρο "ζημία" περιλαμβάνονται:

I. Οι ζημίες από θάνατο, ή σωματικές βλάβες.

II. Ζημία ή καταστροφή, μεγαλύτερη των 51.456 δρχ., κάθε πε

ριουσιακού στοιχείου, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, 

με την προϋπόθεση ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο:

^ προορίζεται κανονικά για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση

χρησιμοποιήθηκε από το θύμα, κυρίως, για ιδιωτική χρήση ή 

κατανάλωση.

Όρια ευθύνης

Η οδηγία προβλέπει απεριόριστη ευθύνη, ωστόσο τα κράτη-μέλη 

μπορούν να ορίσουν περιορισμό για θάνατο ή σωματικές βλάβες. Δεν υ

πάρχει ανάλογος περιορισμός για τις υλικές ζημίες. Στην Ελλάδα, η ευ

θύνη για αποζημιώσεις από θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται 

σε πανομοιότυπα αντικείμενα με το ίδιο ελάττωμα μπορεί να φθάσει μέ

χρι συνολικό ποσό 7.203 - 840.000δρχ.
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Η ευθύνη του παραγωγού δεν μπορεί να περιορισθεί ή να απο

κλεισθεί συμβατικά, με ρήτρα περιορισμού ή απαλλαγής από την ευθύ

νη.

Παράλληλα, τα δικαιώματα του Θύματος από συμβατική ή εξω- 

συμβατική ευθύνη ή προϊσχύουσες διατάξεις δεν θίγονται.

Δεν υπάρχει όμως ευθύνη του παραγωγού, σε περίπτωση ζημίας 

που οφείλεται σε πυρηνικά ατυχήματα (που καλύπτονται από ειδικές 

διεθνείς συμβάσεις επικυρωμένες με νόμο) όπως και για προϊόντα που 

κυκλοφόρησαν πριν από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Παραγωγή

Η αγωγή για την επανόρθωση της ζημίας παραγράφεται τρία (3) 

χρόνια μετά την ημερομηνία που ο ενάγων πληροφορήθηκε (ή έπρεπε να 

πληροφορηθεί) την ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγω

γού.

Αλλά τα δικαιώματα του θύματος παραγράφονται δέκα (10) χρό

νια μετά την ημερομηνία που ο παραγωγός έθεσε σε κυκλοφορία το συ

γκεκριμένο προϊόν, εκτός αν στο μεταξύ το θύμα στράφηκε δικαστικά 

κατά του παραγωγού.

Αλλαγές και συνέπειες.

Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είναι προφανείς αλλά 

και τεράστιες, από κάθε άποψη:

^ Προσδιορίζεται "ποιος είναι παραγωγός". Η έννοια περιλαμβάνει 

ευρύτατο κύκλο προσώπων. Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλους όσους 

διαθέτουν προϊόντα στην Ε.Ε., και ακόμη και αν τα διακινούν απλώς, 

όπως οι εισαγωγείς ή και οι έμποροι (με ορισμένες προϋποθέσεις).

^ Τα γεωγραφικά όρια ευθύνης καταργούνται. Ο τόπος προέλευσης 

του προϊόντος δεν έχει καμιά σημασία. Για τη θεμελίωση της ευθύ

νης, αρκεί η είσοδος και διάθεση του προϊόντος στο χώρο της Ε.Ε.
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Η ευθύνη του παραγωγού γίνεται αυστηρά αντικειμενική, ενώ μέ

χρι τώρα δεν ήταν, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα έπρεπε να 

αποδειχθεί πταίσμα του παραγωγού, αυτή η προϋπόθεση καταργείται 

και αυτό είναι ουσιαστικά το πιο κρίσιμο σημείο.

^ Η ευθύνη του παραγωγού δεν αποκλείεται από την ευθύνη 

άλλου παραγωγού. Και αν ακόμη υπάρχει αλυσίδα παραγωγών, η ευ

θύνη του ενός δεν αποκλείει αυτήν του άλλου και όλοι ευθύνονται 

‘εις ολόκληρον’.

^ Ελάττωμα του προϊόντος δεν είναι πια η ουσιώδης μείωση της αξί

ας ή χρησιμότητάς του, όπως μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Εκείνο που 

κατ’ αρχήν ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια ή ανασφάλεια του προϊόντος.

^ Τα μεγέθη των αποζημιώσεων πολλαπλασιάζονται.

^ Η χρονική περίοδος διεκδικήσεως αποζημιώσεως τροποποιείται. 

Με όλες αυτές (και άλλες) τις αλλαγές, τελικά, για κάθε προϊόν που 

κυκλοφορεί στην Ε.Ε., θα υπάρχουν πρόσωπα ή πρόσωπο που θα φέ

ρουν βαρύτατες οικονομικές ευθύνες - αφού οι αποζημιώσεις ξεπερ

νούν τα 7 δις σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος.

Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν άγνωστες μέχρι σήμερα στην ελληνική 

επιχειρηματική, αλλά και νομική, πραγματικότητα.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 31-7-1988 με την εφαρ

μογή της οδηγίας, επιβάλλουν μια πλήρη ανάλυση και ακριβή εκτίμηση 

του κινδύνου, σε κάθε εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση ανεξάρτητα 

από το μέγεθος της, προκειμένου να προσδιορισθούν τα όρια της ανα

γκαίας προστασίας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Η τελειοποίηση των μεθόδων παραγωγής, καθώς και η διασφάλι

ση της ποιότητας χωρίς αμφιβολία μικραίνει τον κίνδυνο των ελαττωμά

των.

Τελειοποίηση όμως σε βαθμό που να εξαφανίζει κάθε πιθανότητα 

ελαττώματος είναι αδύνατη.

Ένας αριθμός από Ευρωπαϊκές χώρες έχουν τοποθετήσει την ευ

θύνη στους κατασκευαστές και στους χρήστες του προϊόντος, σύμφωνα 

με το νέο Νόμο για την ευθύνη προϊόντος της Ε.Ε.
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Αυστηρή ευθύνη του προϊόντος, εφαρμόζεται στις πιο πολλές 

Πολιτείες της Αμερικής. Η αμοιβή του ανταγωνισμού είναι γενικά υψη

λή, εν μέρει, γιατί υπάρχει λιγότερη ασφάλιση για ασθένεια ή κοινωνική 

ασφάλεια.

Άλλοι λόγοι είναι υψηλά νομικά κόστη, γιατί τα δικηγορικά έξοδα 

είναι βασισμένα στο ποσό του ανταγωνισμού και μπορεί να είναι 30-35% 

αυτού.

Απώλεια από ευθύνη του προϊόντος μπορεί να προέλθει σε ένα 

προϊόν από:

^ λάθος σχεδιασμού, π.χ. λαθεμένα σχέδια, υπολογισμοί, ή α

πό παραλαβή ή κακή εκλογή υλικού. Μια σειρά από χημικά 

αίτια ασθένειας ή τραυματισμούς, μπορεί συχνά να είναι το 

αποτέλεσμα ενός λάθους στο σχεδίασμά.

^ κατασκευαστικά λάθη, π.χ. ένα λάθος που συμβαίνει στην ί

δια την κατασκευαστική διαδικασία. Ο λόγος είναι συχνά μια 

αποτυχία

^ από το μέρος κάποιου που Θεωρείται ότι αφορά άμεσα την 

κατασκευή.

^ καθοδηγητικά λάθη, π.χ. λαθεμένες ανεπαρκείς ή ατελείς 

πληροφορίες για το προϊόν και για τη χρήση τον.

Επειδή ο κίνδυνος απαίτησης - ευθύνης τον προϊόντος είναι ο με

γαλύτερος στις Η.Π.Α., η αμερικανική εμπειρία σ’ αυτόν τον τομέα ελ

κύει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι από το σύ

νολο 440.000 δικηγόρους στις Πολιτείες, όχι λιγότερο από 60.000 δια

πραγματεύονται μόνοι τους, αποκλειστικά με τις υποθέσεις ευθύνης 

προϊόντος.

Στην Αμερική δεν υπάρχει υπεράσπιση με τον ισχυρισμό της κοι

νής χρήσης, ο κατασκευαστής ενός φορτηγού θεωρήθηκε υπεύθυνος για 

ένα φορτηγό πού ανατράπηκε, εκτός του οδηγού του, ο οποίος το υπερ

φόρτωσε.

Ένας κατασκευαστής αρώματος κηρύχθηκε ένοχος, όταν μια κο

πέλα έριξε κολώνια πάνω από ένα κερί και τραυματίστηκε. Ο κατασκευ-
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αστής έπρεπε να είχε τυπογραφήσει μια ειδοποίηση στο πακέτο, ότι το 

άρωμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω από φλόγα.

Τα εντάλματα μπορεί να έρχονται, από διάφορους χώρους την ί

δια στιγμή, π.χ. τους σχετικούς εργοδότες, τις ασφαλιστικές εταιρίες 

του εργοδότη.

Ο σχεδιασμός των διαφημίσεων μαζί με το, τί λέει ο πωλητής ή α

ποκρύπτει, είναι πολύ σημαντικό, γιατί συχνά από τη διαφήμιση για το 

προϊόν και τη δική του παρουσίαση, ο πελάτης μαθαίνει πώς λειτουργεί 

το προϊόν και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Μικρές λέξεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα 

στην ευθύνη προϊόντος. Λέξεις όπως “αισιόδοξη1, “μέγιστη1, “αγνή", “α

σφαλή", "παιδική", κ.λ.π. πρέπει να αποφεύγονται.

Το αμερικάνικο σύστημα δικαιοσύνης συχνά αναφέρει, ότι μια ε

ταιρία μπορεί να δικαστεί, ακόμα και αν δεν έχει αναμιχθεί άμεσα. Αθώ- 

ωση ή ενοχή δεν είναι τόσο σημαντική, η εταιρία χάνει και στις δυο πε

ριπτώσεις.

Αν το λάθος είναι της εταιρίας, η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώ

νει και η εταιρία πληρώνει το δικό της μερίδιο κινδύνου. Αν από την άλλη 

μεριά η εταιρία είναι αθώα, πρέπει ακόμα να πληρώσει τα δικηγορικά έ

ξοδα και αυτά είναι υψηλά. Ωστόσο, το καλό όνομα του προϊόντος και η 

φήμη της εταιρία του κλονίζονται με το να εμφανίζονται στο δικαστήριο.

Τί μπορεί να κάνει τότε μια εταιρία, στα προϊόντα, τα οποία είναι 

όσο το δυνατόν ασφαλή; Ένα καλοδουλεμένο σύστημα ποιοτικής βελτί

ωσης, πρέπει να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος.

Ποιοτική διασφάλιση είναι, η φυσική και πρέπει να φανεί σαν φυ

σική συνέχιση, μιας προσεγμένης ανάλυσης κινδύνου στη γραμμή του 

προϊόντος.

Είναι γενικώς γνωστό, ότι η διασφάλιση της ποιότητας, έχει εξε

λιχθεί στην Ιαπωνία και έτσι, είναι ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκριση που 

έχει γίνει ανάμεσα σε Ιάπωνες και Αμερικάνους παραγωγούς μιας σει

ράς τηλεοράσεων.

Η έρευνα μελέτησε μια σειρά λαθών και τα ποιοτικά κόστη ανά 

100 ολοκληρωμένες σειρές (τηλεοράσεων). Κόστη ποιότητας εδώ ση-
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μαίνουν τα κόστη ελέγχου ποιότητας, το καλό φτιάξιμο, προληπτικές 

εργασίες, ποιοτικός έλεγχος και συντονισμός.

Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους και δείχνουν ότι αυτό πρέπει να εί

ναι μια ερώτηση της διαφοράς της συμπεριφοράς και κίνησης μεταξύ 

των υπαλλήλων των δύο εργοστασίων.

Αμερικανική Εταιρία Γιαπωνέζικη Εταιρία

Αριθμός λαθών 150 4

Αριθμός επιθεωρητών 120 15

Ποιοτικά κόστη σε εκ.$ 22 4

Παρακάτω δίνεται μια συνολική λίστα ελέγχου των μέτρων που θα 

ληφθούν για να προλάβουν, τις διαδικασίες ευθύνης προϊόντος:

'“►Σχέδια (στο στάδιο προσχεδιασμού) για να κάνουμε το προϊόν 

"ανθεκτικό".

'“► Εξέταση των πρώτων υλών, των υπό κατασκευή και τελικών α

γαθών. Αρχειοθέτηση των ελέγχων.

*“► Ποιοτική επιθεώρηση και έλεγχος μέσα από τη παραγωγική 

διαδικασία.

'“►Το προϊόν να προμηθεύεται με καθαρές προειδοποιήσεις των 

περιορισμών και των συνεπειών λαθεμένης χρήσης, όχι μόνο 

στη συσκευασία αλλά και πάνω στο ίδιο το προϊόν.

'"► Οδηγίες ή ένα εγχειρίδιο για τη χρήση στη σωστή γλώσσα.

*■► Η ικανότητα να επαναφέρουμε οποιαδήποτε ειδική σειρά, σε 

περίπτωση λάθους σε οποιαδήποτε παρτίδα.

'“► Προσεκτική διαφήμιση και Marketing που δεν υπόσχεται παρα

πάνω από όσα το προϊόν μπορεί να προσφέρει.

'“► Ικανοποιητική συσκευασία. Συνθήκες μεταφοράς.

*“► Ασφάλεια ευθύνης προϊόντος.

Όταν μια επιχείρηση υποβάλλεται σε έλεγχο ευθύνης προϊόντος, 

ο χρόνος είναι ο τελευταίος σε σημασία. Η επιχείρηση θα έρθει σε επα-
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φή με το χώρο, θέτοντας τους ισχυρισμούς της, όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα γίνεται, και να προσπαθήσει να φτάσει σε συμφωνία χωρίς τις 

υπηρεσίες του δικηγόρου.

Κάποιος πρέπει ακόμη να κοιτάξει, για τα πραγματικά γεγονότα 

που αποτελούν πλεονέκτημα της επιχείρησης. Αν παρ’ όλες τις προσπά

θειες η υπόθεση πάει στο δικαστήριο, η επιχείρηση πρέπει να είναι ικανή 

να παρουσιάσει ολοκληρωμένα ντοκουμέντα, των ελέγχων που έγιναν 

στο πραγματικό προϊόν, που προκάλεσαν τον τραυματισμό, οι ποιοτικοί 

έλεγχοι να επιβληθούν μέσα στην εταιρία κ.λ.π.

Είναι καμιά φορά δύσκολο για τους πελάτες και τους προμηθευ

τές να διαφοροποιήσουν την ευθύνη του προϊόντος, από την εγγύηση 

του προϊόντος.

Ας πούμε σαν συμπέρασμα, ότι το τελευταίο αφορά τη λειτουργι

κή ελευθερία λαθών του προϊόντος και τα σταθερά υποσχόμενα από τον 

προμηθευτή. Οι ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα προσφέρουν, μια σύνθε

τη ευθύνη προϊόντος και ασφάλεια εγγύησης προϊόντος. Πάντως αυτό 

αφορά σε μεγάλο βαθμό ότι, μόνο σε αναμενόμενες καταστάσεις είναι 

ενδιαφέρον στον αγοραστή.
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Μελλοντικά, οι ιστορικοί χωρίς αμφιβολία θα χαρακτηρίσουν 

τη δεκαετία του 1970, σαν τη δεκαετία της τρομοκρατίας. Η ακόλουθη 

λίστα ονομάτων και γεγονότων σκοπό έχουν να θυμίσουν τι έγινε: Η 

σφαγή στο αεροδρόμιο στο LONDS, τα εγκλήματα στη συνάντηση του 

ΟΠΕΚ στη Βιέννη, η ελευθέρωση ομήρων στη EUTEBBE και 

MOGADISHU, οι θάνατοι των ALBERT ΜΟΝΟ και MOUNT BATTEN και οι 

Αμερικανοί όμηροι στην Τεχεράνη. Συνολικά μέσα στη δεκαετία του 

1970, εκατοντάδες διπλωμάτες δολοφονήθηκαν και πρεσβείες καταλή

φθηκαν σε περίπου 50 περιπτώσεις. Στη δεκαετία αυτή συναντήσαμε 

για πμώτη φορά τις νέες έννοιες της "ταχυδρομικής βόμβας" και επιγο

νατίδας.

Κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι σχεδιασμένη για να φέρει τον 

κόσμο στο σημείο αντοχής και πρέπει γι’ αυτό το λόγο να έχει δραματικό 

και συναισθηματικό σενάριο. Μια τρομοκρατική ομάδα δεν περιμένει υ

ποστήριξη εκτός από μία μειοψηφία της κοινωνίας από παράνομους και 

εγκαταλειμμένους.

Αυτό τους οδηγεί σε μία αλλαγή συμπεριφοράς κάνοντάς τους ι

κανούς για όλα. Ο χρόνος λειτουργεί κατά των τρομοκρατών και αυτή η 

χρονική πίεση βιώνεται πιο αισθητά σ’ αυτούς παρά σε άλλη ομάδα. Ο 

χρόνος αντοχής τους είναι περιορισμένος. Απειλή βομβών, απαγωγές, 

σαμποτάζ και δολοφονίες αποτελούν εκφράσεις τρομοκρατίας.

Απειλή BduBac

Ο αριθμός των απειλών βομβών έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία 

χρόνια. Το αποκορύφωμα ήταν στα μέσα του 1970, όπου ο αριθμός των
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περιπτώσεων ήταν ο μεγαλύτερος που έχει παρουσιαστεί ποτέ, ενώ μόνο 

μερικές από αυτές αποδείχθηκαν τελείως. Πάντως, κάθε απειλή βόμβας 

έχει αποτέλεσμα την εκκένωση του απειλούμενου κτιρίου. Όπου η απει

λή έχει επεκταθεί σε βιομηχανίες, οι δυσκολίες έγιναν ιδιαίτερα εκτενέ

στερες γιατί είναι δύσκολο να κλείσει μια τέτοια βιομηχανία. Η οικονομι

κή απώλεια από αυτές τις εκκενώσεις μπορούν γενικά να υπολογιστούν 

σε 20$, κάθε άτομο ανά ώρα. Είναι η διοίκηση της επιχειρήσεως που α

ποφασίζει την εκκένωση και όχι η αστυνομία.

Σαυποτάζ

Σαμποτάζ το 1973-74 πραγματοποιήθηκε σε τρία από τα μεγαλύ

τερα χαλυβουργεία της Σουηδίας και είναι πιθανόν και οι πιο σοβαρές 

περιπτώσεις στη χώρα. Σε μία από αυτές, η ενέργεια είχε ως στόχο και 

το μηχανικό εξοπλισμό και το προσωπικό. Η καταστροφή, ωστόσο, πε

ριορίστηκε στα μηχανήματα.

Εγκαταστάσεις υπολογιστών θα είναι πιθανώς ιδιαίτερα επιρ

ρεπείς στα σαμποτάζ στο μέλλον μετά από τα αποτελέσματα που ε- 

πετεύχθησαν στην Ιταλία, από τρομοκράτες, όπου εκτός των άλλων, το 

σύστημα καταγραφής οχημάτων ξεπεράστηκε.

Το σαμποτάζ πολύ δύσκολα μπορεί να προληφθεί και έτσι είναι 

δύσκολο να παρθούν μέτρα προστασίας. Τέτοια προστασία συνήθως 

παρέχεται με αποτελεσματικό έλεγχο εισόδου και διακίνησης μέσα 

στους χώρους των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος στην παραγωγική διαδικα

σία πρέπει να χρησιμοποιηθεί με προστατευτικά μέτρα κατά των ανάρ

μοστων ατόμων. Τα εργοστάσια πρέπει να φυλάσσονται.

Απανωνή

Στη Σουηδία έγιναν τρεις σημαντικές απειλές απαγωγής κατά τη 

δεκαετία 1970. Στη μια περίπτωση απόπειρα απαγωγής απέτυχε. Σουη

δικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες έχουν επηρεαστεί από απαγωγές και 

σε μερικές περιπτώσεις ο διευθυντής της εταιρείας δολοφονήθηκε.
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Προστασία κατά της απαγωγής, μπορεί να προετοιμαστεί εκ των 

προτέρων και τότε θεωρείται, ότι η διεύθυνση της επιχείρησης δέχτηκε, 

με προκαθορισμένες μεθόδους να αντιμετωπίσει την κατάσταση και κα

νένας δεν απήχθη. Η γνώση του τί πρέπει να γίνει σε μια απαγωγή, έχει 

ήδη καθορισθεί και η εταιρεία πρέπει να σιγουρευθεί, ότι έχει τη γνώση 

αυτή εκ των προτέρων. Μέσα από την επιχείρηση, πρέπει να σχεδιαστεί 

ένα πλάνο, για το ποιος θα βοηθήσει την αστυνομία και ποιος θα επικοι

νωνήσει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια προφανής εργασία για το 

τμήμα του προσωπικού, πρέπει να φροντιστεί για τα σχετικά. Ακόμα, αυ

τή η διαδικασία σχεδιασμού για απαγωγή, δίνει στη διεύθυνση της επι

χείρησης, μια διανοητική ετοιμότητα και επομένως δυνατότητα, να λύνει 

καλύτερα τα δύσκολα προβλήματα που συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώ

σεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
______________ _

Ο όρος κατασκοπεία (espionage) έχει ληφθεί από το μυστικό πό

λεμο που διεξάγεται ανάμεσα σε κράτη, με σκοπό την απόσπαση απορ

ρήτων πληροφοριών στρατιωτικής φύσης. Η μεγάλη σημασία αυτών των 

πληροφοριών οδήγησε στη συγκρότηση μυστικών κατασκοπευτικών υ

πηρεσιών και η άμυνα απέναντι σε τέτοιες ξένες υπηρεσίες οδήγησε στη 

συγκρότηση και υπηρεσιών αντικατασκοπείας.

Ο μυστικός αυτός πόλεμος έχει μεταφέρει και στο πεδίο του επι

χειρησιακού και πιο πολύ του βιομηχανικού ανταγωνισμού και διεξάγε

ται μεταξύ επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποσπάσουν σημαντικά 

μυστικά από τις ανταγωνίστριές τους, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν μέτρα 

άμυνας για να αποφύγουν την απόσπαση δικών τους μυστικών από αντα

γωνιστές.

Τα βιομηχανικά μυστικά (industrial secrets), που αποτελούν στόχο 

(επιθετικής) βιομηχανικής κατασκοπείας και (αμυντικής) βιομηχανικής 

αντικατασκοπείας, δεν αφορούν τα παραγόμενα ήδη προϊόντα, πρώτον 

γιατί αυτά προστατεύονται από τα "πρότυπα1 που καταθέτονται και κα

τοχυρώνονται (μαζί με το εμπορικό σήμα και το διακριτικό τίτλο) και 

δεύτερο γιατί με τα σύγχρονα μέσα δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η 

χημική - ποιοτική σύνθεση ενός προϊόντος.

Τα μυστικά αυτά αφορούν κυρίως σχέδια για μελλοντικές δραστη

ριότητες, όπως είναι, η προετοιμασία για την παραγωγή ενός νέου προϊ

όντος, ο προγραμματισμός μιας τεχνολογικής επένδυσης, η εκπόνηση ε

νός σχεδίου διαφημιστικής εκστρατείας, η μελλοντική εισαγωγή νέων 

μεθόδων κατάκτησης της αγοράς στο πλαίσιο του Marketing, η πατέντα 

κάποιας πρωτοποριακής ορμόνης κ.α. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ι

διαίτερα οι μεγάλες οργανώνουν τόσο τον αφανή τομέα στης βιομηχανι
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κής κατασκοπείας τους σε βάρος των ανταγωνιστών τους, όσο και τον 

αψανή επίσης τομέα της αντικατασκοπείας για την άμυνα απέναντι 

στους ανταγωνιστές τους που θα επιδίωκαν να γίνουν γνώστες μυστι

κών τους, σαν αυτά που αναφέραμε πιο πάνω. Με το τρόπο αυτό απο

φεύγουν τα υπέρογκα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αφού τα βρίσκουν 

έτοιμα από τους ανταγωνιστές, αφαιρώντας τους ταυτόχρονα και το α

νταγωνιστικό πλεονέκτημα που επιδιώκουν αυτοί μέσα από τα χρήματα 

που έχουν επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Σήμερα το πεδίο της βιομηχανικής κατασκοπείας είναι πολύ διαδε

δομένο, αφού με το τέλος του ψυχρού πολέμου οι πληροφορίες για τε

χνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις έγιναν ο στόχος όλων όσων κι

νούνταν παλιότερα στο παρασκήνιο και έψαχναν για μυστικά του στρα

τού και των ξένων κυβερνήσεων. Πολλές χώρες όπως οι Η.Π.Α., η πρώην 

Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία, η Αγγλία κ.α. τα τελευταία χρόνια δείχνουν 

μεγάλη επιθετικότητα στη συλλογή πληροφοριών οικονομικού περιεχο

μένου και στη βιομηχανική κατασκοπεία. Οι μυστικές υπηρεσίες των χω

ρών αυτών διαθέτουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σε τομείς όπως οι 

ευαίσθητες τεχνολογίες (πληροφορική, αεροδιαστημική, βιολογία 

κλπ.). Τις περισσότερες μάλιστα φορές οι χώρες που εμπλέκονται σε 

περιπτώσεις βιομηχανική κατασκοπείας είναι αυτές που έχουν φιλικές 

σχέσεις μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά μόλις πρόσφατα ο ρώσος πρόε

δρος Μπόρις Γιέλτσιν έδωσε εντολή στους ανώτατους διοικητές των υ

πηρεσιών του να εντείνουν τις προσπάθειές τους για συλλογή μυστικών 

υψηλής τεχνολογίας από τη δύση.

Επίσης υπηρεσίες όπως η C.I.A. (Central Intelligence Agency) δια

θέτουν αξιόλογα επιτελεία οικονομολόγων και πανεπιστημιακών για την 

επεξεργασία και την ανάλυση των πληροφοριών που διαθέτουν.

Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας του κινδύνου από τη βιομηχα

νική κατασκοπεία είναι το γεγονός ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι της α

μερικάνικης C.I.A. στρέφονται σήμερα (με το τέλος του ψυχρού πολέ

μου) στον τομέα της βιομηχανικής κατασκοπείας. Ο αμερικανός ναύαρ

χος εν αποστρατεία και πρώην διευθυντής της C.I.A. Στάσφιλντ Τέρνερ 

έχει δηλώσει ότι ο οικονομικός τομέας είναι ένας πρωταρχικός τομέας 

των μυστικών υπηρεσιών. Επίσης πιστεύει ότι "εφόσον η C.I.A. κατα-
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σκόπευε για τη στρατιωτική ασφάλεια των Η.Π.Α. τότε θα μπορούσε 

να κατασκοπεύει και για την οικονομική ασφάλειά της'.

Στη συνέχεια υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης, θα 

μπορούν αυτές οι πληροφορίες να διοχετευτούν, μέσω της κυβέρνησης 

των Η.Π.Α., σε διάφορες επιχειρήσεις. Η άποψη αυτή, η οποία υποστη

ρίζεται και από άλλους ανώτατους αξιωματούχους, επικρίνεται από μια 

άλλη μερίδα πολιτικών και υπευθύνων της C.I.A. όπως ο σημερινός διευ

θυντής της Ρομπερτ Γχέιτς. Η άποψη αυτών είναι ότι εκτός των διά

φορων πολιτικών προβλημάτων, θα δημιουργηθούν και πολλά νομικά 

προβλήματα γι’ αυτούς που θα έπρεπε να αποφασίζουν ποιες βιομηχανί

ες ή επιχειρήσεις να βοηθήσουν. Επίσης υποστηρίζουν ότι η C.I.A. θα 

μπορούσε να συμβάλει στον τομέα της αντικατασκοπείας και να αποτρέ- 

πει τις ξένες μυστικές υπηρεσίες να αποσπούν μυστικά από τις αμερικά

νικες επιχειρήσεις. Παράλληλα με τη C.I.A. και η Σοβιετική K.G.B. έχει 

αναπτυχθεί στον τομέα των πληροφοριών οικονομικού και τεχνολογικού 

περιεχομένου. Ένα συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι στην παγκό

σμια αγορά της δεκαετίας του ’90, οι εταιρείες των Η.Π.Α. αναζητούν ε- 

ναγωνίως πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό από μικρές επιχει

ρήσεις που ανθούν παντού και πραγματοποιούν ειδικές μελέτες.

Τα κίνητρα του κέρδους έχουν βοηθήσει στην άνθηση της βιομη

χανικής κατασκοπείας, αφού μάλιστα και η τιμωρία όσων έχουν συλλη- 

φθεί για βιομηχανική κατασκοπεία είναι πολύ μικρή. Σπάνια οικονομικοί 

κατάσκοποι έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης. Αλλά και χώρες που ενθαρ

ρύνουν την βιομηχανική κατασκοπεία δεν έχουν να φοβηθούν και πολλά, 

αφού είναι φιλοί των Η.Π.Α. και η Ουάσιγκτον προτιμά να επιπλήττει 

κρυφά τους συμμάχους της παρά να δημιουργήσει δημοσίως πολιτικό 

ζήτημα.

Σε αυτήν την παγκόσμια αγορά συμμετέχει και η Ελλάδα και τα ίδια 

προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ελληνικές επιχειρήσεις σε μικρότε

ρο πιστεύουμε βαθμό. Ομως στο άμεσο μέλλον η βιομηχανική κατασκο

πεία με την υποστήριξη της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας θα 

αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Για να α

ντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναπτύ

ξουν ειδικά πληροφοριακά συστήματα ασφάλειας και ομάδες αντιμετώ-
172



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

πισης από ειδικούς επιστήμονες, που θα αποτελόσουν μια μορφή αντι- 

κατασκοπείας και όχι να επαναπαυθούν στην κρατική παρέμβαση και 

προστασία.

Βιομηχανική κατασκοπεία και κακομεταχείριση βιομηχανικών μυ

στικών, είναι κάτι πιο κοινό απ’ ότι νομίζει ο κόσμος. Το υψηλότερο πο

σοστό, πιθανώς όχι απροσδόκητα, παρουσιάζεται μέσα στην χημική βιο

μηχανία και άλλες εντατικής έρευνας βιομηχανίες. Στις βιομηχανίες μη

χανών το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο, ενώ οι βιομηχανίες γραφικών έ

χουν το χαμηλότερο ποσοστό.

Η πιο κακή μορφή επίθεσης στα μυστικά της εταιρείας έρχεται από 

έναν υπάλληλο, χρησιμοποιώντας ή αποκαλύπτοντας τα μυστικά του ερ

γοδότη του χωρίς αρμοδιότητα. Με σκοπό την προστασία ενάντια σ’ αυ

τό ένας υπάλληλος που βρίσκεται σε εμπιστευτική θέση μέσα στην ορ

γάνωση - δομή της απασχόλησής του, που φυλάττει τα εργοδοτικά μυ

στικά και τα χρησιμοποιεί ή τα αποκαλύπτει με αναρμόδιο τρόπο, πρέ

πει να αποζημιώσει τον εργοδότη του για τη ζημιά που προκάλεσε. Ευ

θύνη για τη ζημιά, θεωρείται ότι ο υπάλληλος ενήργησε σκόπιμα ή αδιά

φορα.

Μαζί με το κόστος σχεδιασμού νέων προϊόντων, βιομηχανική κατα

σκοπεία - ή "ανταγωνιστική πληροφορία", όπως συχνά καλείται είναι όλο 

και πιο πολύ κοινή. Η εταιρεία κατά συνέπεια, πρέπει να προστατέψει 

την έρευνα και ανάπτυξη κατά της παρακολούθησης και αυτό πρέπει να 

εφαρμοστεί, σε συνεργασία με το ίδιο της το προσωπικό. Ο λόγος για 

τέτοια μυστικότητα είναι κατανοητός, όταν αφορά την ύπαρξη της εται

ρείας.

Η πιο γνωστή περίπτωση βιομηχανικής κατασκοπείας, είναι μάλλον 

όταν η Γιαπωνέζικες εταιρείες "HITACHI" και "MITSUBISHI" αποπειράθη- 

καν - και ήταν εν μέρει επιτυχές - να πάρουν πληροφορίες από την 

"Ι.Β.Μ." στις Η.Π.Α.- ανακαλύφθηκαν όμως σταδιακά από το F.B.I..

Έχει βρεθεί ότι, πολλές ξένες εταιρείες είχαν εκπαιδεύσει ειδικές 

ομάδες ανθρώπων, για τη συγκέντρωση των ζητούμενων πληροφοριών. 

Ήξεραν το αντικείμενό του και εκπαιδεύονταν να παρατηρούν και να θυ

μούνται ακόμη τεχνικά σοφιστικές λεπτομέρειες. Μια πληροφορία μπο

ρεί να χαθεί με πολλούς τρόπους. Κάμερες και ακουστικές συσκευές
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπολογιστές, τερματικά, μηχανές επε

ξεργασίας κειμένου κ.λ.π. μπορεί να συμβάλλουν στη “διαρροή στοιχεί

ων’. Σίγουρα τεχνικοί κίνδυνοι μπορούν να προστατευθούν, ωστόσο εί

ναι πολύ πιο δύσκολο να προφυλαχθείς από τον κίνδυνο που έρχεται ε

ντός, με τη μορφή των άπιστων υπαλλήλων. Ένας τρόπος προστασίας 

είναι να μειωθεί η πιθανότητα πρόσβασης των μυστικών πληροφοριών, 

έτσι ώστε ο κάθε υπάλληλος να παίρνει το κομμάτι που χρειάζεται για να 

κάνει τη δουλειά του. Οι όροι μυστικότητας μπορούν ακόμα να γρα

φθούν σε συμβόλαια με το προσωπικό. Σαν κανόνας, πάντως, είναι δύ

σκολο να επεκταθεί κάτι τέτοιο, ώστε να γίνει ισχυρό αφού τερματιστεί 

η σύμβαση εργασίας. Αλλά ακόμη και έμπιστοι υπάλληλοι, οι οποίοι απο

τελούν κυρίως την πλειοψηφία, φυσικά, μπορούν να δημιουργήσουν 

προβλήματα όσον αφορά τη μυστικότητα. Ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο, 

μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών τους, για να αρπάξουν στοι

χεία από τους συναδέλφους τους. Είναι φανερό, ότι θα υπάρχει πολύ 

μικρή συναλλαγή αν η εταιρεία έχει αποκτήσει την κακή φήμη, ότι δεν 

διαφυλάσσει καλά τα μυστικά της. Οι πληροφορίες που θα μπορούσαν 

να δοθούν, σίγουρα δεν θα ήθελαν να σκορπιστούν στο ευρύτερο βιομη

χανικό φάσμα του εκάστοτε κλάδου.

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν τα δικά τους προϊόντα, 

πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ ασφαλείας που προμηθεύει για 

κάθε νόμιμο ή παράνομο επισκέπτη. Αυτό είναι ένα μέρος του Marketing 

της επιχείρησης. Ένας μελλοντικός αγοραστής που είναι συνηθισμέ

νος στις Αμερικανικές διαδικασίες και που όταν επισκέπτεται την επι

χείρηση, δεν βρίσκει τρόπο ελέγχου των επισκεπτών, μπορεί να γίνει 

σκεπτικός για τη διαδικασία ασφάλειας της επιχείρησης σαν σύνολο και 

πιθανότατα να απορρίψει τυχόν συνεργασία με την επιχείρηση.

Ας υποθέσουμε την τεράστια σημασία της προστασίας από γνω

στοποίηση των προϊόντων υπό εξέλιξη, που πρόκειται να γίνουν σημα

ντικά στην αυριανή αγορά. Ένα λάθος σε αυτό το σημείο μπορεί να βά

λει σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης αφαιρώντας της το δικαίωμα 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Περιοχές οι οποίες είναι πολιτικά ασταθείς, επηρεάζονται περισ

σότερο από άλλες με πολιτική σταθερότητα, οι οποίες μπορούν να αλ

λάξουν δραστικά το επίπεδο ζωής και οι συνθήκες ζωής είτε σε μια νύ

χτα ή σε μια μεγαλύτερη περίοδο. Επιχειρήσεις με ξένους ιδιοκτήτες ε

πηρεάζονται από τα παραπάνω.

Στο Δυτικό κόσμο, είναι κοινό να αναφερόμαστε σ’ αυτό ως πολι

τικός κίνδυνος. Με τον όρο "πολιτικός κίνδυνος" εννοούμε τον κίνδυνο 

μιας δυνατής πάλης ή αλλαγές στην χώρα που φιλοξενεί, η οποία μπορεί 

να επιφέρει μεγάλες οικονομικές απώλειες σε μία εταιρία.

Η έκταση του πολιτικού κινδύνου συνήθως εκφράζεται από την ι

κανότητα μιας εταιρίας να επηρεασθεί από μέτρα τα οποία στην πράξη 

εννοούνται ως απώλεια του ελέγχου και της ιδιοκτησίας.

Παραδείγματα πολιτικού κινδύνου:

1. Ζημιά από όλο το ενεργητικό.

α) Ξαφνική ή σταδιακή απαλλοτρίωση, δήμευση ή εθνικοποίηση 

της περιουσίας είναι γενικά γνωστή, ως ο πιο πιθανός πολιτικός κίνδυ

νος. Από το 1965 περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις έχουν απαλλο

τριωθεί σε μόλις 70 χώρες.

β)Πολιτικός πόλεμος και άλλες πράξεις βίας μπορούν να προκα- 

λέσουν ζημιά στις ιδιοκτησίες επιχειρήσεων ή να φέρουν απώλειες εξαι- 

τίας βίαιης παύσης της παραγωγής.

2. Αλλαγές στις δοσοληψίες μεροληπτικοί φόροι.

α)Αποτυχία ανταλλαγής τοπικού συναλλάγματος για σκληρό συ

νάλλαγμα ή μεταφορά τοπικού συναλλάγματος στο εξωτερικό, η οποία 

επηρεάζει την ρευστότητα συμβολαίων και ενδιαφερόντων, όπως και η 

διανομή ή διαίρεση κεφαλαίου.

β)Τιμή πώλησης ή έλεγχος στην παραγωγή αγαθών.
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γ)Μεροληπτική φορολογία επιχειρήσεων ή δημιουργία φόρων. 

δ)Άρνηση για ανανέωση αδειών εισαγωγών ή εξαγωγών.

3. Άρνηση σε συμβόλαια ή συμφωνίες που συμμετέχουν. 

α)Λανθασμένη χρήση των όρων του συμβολαίου, π.χ. ο αγορα

στής απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή, χωρίς ο προμηθευτής να 

έχει παραβεί τους όρους συμβολαίου ή προσφοράς.

β)Εξαναγκασμός για χρήση τοπικών δυνάμεων εργασίας σύμφω

να με την συμφωνία που συμμετέχει, με τα αποτελέσματα τα οποία ερ

γάτες με προσόντα αντικαθιστώνται από κάποιους χωρίς προσόντα.

4. Απειλή στο προσωπικό, απαγωγή προσωπικού - κλειστού. Δυ

σκολία σε πρόσληψη προσωπικού με προσόντα.

Προστασίας εναντίον πολιτικών κινδύνων

Προληπτικά μέτρα

Γνώση της περιοχής του πολιτικού της συστήματος, των πολιτι

κών αρχηγών και της αντιπολίτευσης, την πολιτεία της περιοχής και τα 

σχέδιά της για το μέλλον, κ.λπ.

Πριν την εγκατάσταση γίνεται ανάλυση των πολιτικών κινδύνων, 

συνεχής ανάλυση μετά την εγκατάσταση και όλα με την πρόθεση της 

παροχής πληροφοριών μέχρι σήμερα, στο μέγεθος και τον τύπο των κιν

δύνων.

Σκοπεύοντας στους καλύτερους όρους με το σύστημα διακυβέρ

νησης, χωρίς ταυτόχρονα να αναστατώνει την αντιπολίτευση ή τις άλλες 

μειονότητες.

Σημαντικά συστατικά τα οποία είναι δύσκολο να παραχθούν, δεν 

πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο, αλλά να παραδίδονται από 

την μητρική εταιρία.

Τοπικό νόμισμα που κυκλοφορεί, πρέπει να ανταλλάσσεται ή να 

μεταφέρεται περιοδικά και σε μικρά διαστήματα.

Λειτουργική προστασία ενάντια σε πρόσβαση και κατ’ επέκταση 

σε κλοπή.
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Απώλεια οριακών μέτρων

Αντιπρόσωποι αυτών που παίρνουν αποφάσεις από την μητρική ε

ταιρία σε περίπτωση που χάνεται η επαφή.

Εάν βρίσκει αποτέλεσμα ένα καταστροφικό σχέδιο, π.χ. σχεδια- 

σμός μέτρων που λαμβάνονται σε μια βίαιη περίπτωση, απειλή δήμευ

σης, απαλλοτρίωση, απειλή στο προσωπικό κ.λπ.

Οι κύριοι διευθυντές, πρέπει να παραμείνουν σε περιόδους με

γάλης πολιτικής ανησυχίας, με τον κίνδυνο βίας η εταιρία δεν πρέπει να 

μείνει ποτέ χωρίς διευθυντές. Το προσωπικό πρέπει να είναι ενημερωμέ

νο και προετοιμασμένο για την εργασία κάτω από τέτοιες περιστάσεις.

Βοήθεια από το προξενείο ή την πρεσβεία.

Ασφάλιση

Η ανάγκη για ασφάλιση εναντίων πολιτικών κινδύνων, αυξάνεται 

σε σχέση με την τιμή με την οποία οι εταιρίες μπαίνουν σε αγορές, οι ο

ποίες μπορούν να περιγραφούν ως πολιτικά ασταθείς.

Τα ασφαλισμένα ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ξένες επενδύ

σεις, συμβόλαια εξαγωγών και συμβόλαια εργασίας σε άλλες χώρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟ- 
ΡΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΔΗΜΕΥΣΗ

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Α- 
ΙΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 

ΛυΤρΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η/Υ

Είναι γενική η διαπίστωση ότι όσο εκσυγχρονίζονται οι επιχειρή

σεις τόσο γίνονται πιο ευάλωτες. Οι σημερινοί ταχύτατοι ρυθμοί σχε- 

διασμού, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών 

καθώς και η τεράστια εξάρτηση κάθε δραστηριότητας από περίπλοκα 

συστήματα υψηλής τεχνολογίας, δημιούργησαν νέους κινδύνους, οι ο

ποίοι είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν.

Οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν από τη διαδικασία των δε

δομένων, εξαρτώνται από τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια 

(ηλεκτρική), ο κακός χειρισμός των προγραμμάτων Η/Υ, φυσικές κατα

στροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), αναφέρεται 

στην προστασία δεδομένων που αποθηκεύονται, έχουν επεξεργαστεί ή 

μεταφερθεί σε κέντρα computer, τερματικά και προσωπικούς υπολογι

στές από τα οποία η επικοινωνία κερδίζει. Οι κίνδυνοι μπορούν να συ- 

μπτυχθούν στα επόμενα τέσσερα σημεία:

1. Ο κίνδυνος της ζημιάς στο τεχνικό μέρος του υπολογιστή και 

στο περιβάλλον στο οποίο τα δεδομένα είναι επεξεργασμένα ή απο- 

θηκευμένα, από φωτιά, καπνό, διαρρήξεις, όχι εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση, κλιματολογικές αλλαγές και πλημμύρα. Αυτό απαιτεί φυ

σική προστασία.

2. Ο κίνδυνος από τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων δεν 

λειτουργεί τεχνικά στον προλεχθέντα τρόπο. Αυτό προϋποθέτει προ

σπέλαση σε διαδικασίες αποθήκευσης και ανεξαρτητοποίησης ενέρ

γειας, η οποία παρέχει λειτουργική προστασία.
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3. Ο κίνδυνος ότι θα χαθούν δεδομένα τα οποία εναλλάσσονται 

ή αποκαλύπτονται σε αναρμόδια πρόσωπα. Αυτός ο κίνδυνος μετριέ

ται με ειδική προστασία δεδομένων.

4. Ο κίνδυνος, ότι δεδομένα θα αλλαχθούν ακούσια από ένα τε

χνικό πρόβλημα, έτσι ώστε θα γίνει άχρηστο, απαιτεί ποιοτική προ

στασία δεδομένων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ένα κέντρο υπολογιστών πρέπει να προστατεύεται για περιπτώ

σεις φωτιάς και κινδύνων από νερό (πλημμύρες κ.λ.π.). Πρέπει να έχει 

πλήρη προστασία προσπέλασης και προαιρετικά μια γεννήτρια ηλεκτρι

κού ρεύματος, σε περίπτωση πτώσης της τάσεως του διχτύου.

Πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο ασφαλείας, για χρήση από ένα κέ

ντρο υπολογιστών. Επιπρόσθετα θα έπρεπε να υπάρχει ένα ασφαλές 

δωμάτιο για αντίγραφα πληροφοριών που αποθηκεύονται στο αρχείο α

σφαλείας.

Ο αυξανόμενος αριθμός μικρών υπολογιστών και μηχανών επε

ξεργασίας κειμένου, οριοθετεί μεγάλες απαιτήσεις σε καθορισμένες 

διαδικασίες, για προστασία έναντι κλοπής και φωτιάς. Οι δισκέτες των 

μηχανημάτων αυτών, πρέπει να χειρίζονται σαν εμπιστευτικά έγγραφα. 

Η απώλεια μιας δισκέτας, μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κόστος και 

επιπλέον εργασία στην ανασυγκρότησή της. Η κοινού τύπου χρησιμο

ποιούμενη μαλακή δισκέτα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε θερμοκρασί

ες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Είναι επίσης ευαίσθητες στον καπνό. Οι 

πληροφορίες, οποιοσδήποτε σημασίας πρέπει να μεταφερθούν σε κά

ποιο άλλο μέσο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην Αμερική τα εγκλήματα υπολογιστών απαριθμούνται σε εκα

τομμύρια δολαρίων, τα οποία διοχετεύονται σε προσωπικούς λογαρια

σμούς και μόνο οι περιπτώσεις, οι οποίες ανακαλύπτονται έχουν ευαι

σθητοποιήσει τις αρχές. Αυτό πιθανά μπορεί να σχηματίσει την αρχή ε
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νός παγόβουνου. Η αύξηση του βαθμού αποκέντρωσης των συστημάτων 

αυτών προσδίδει περισσότερες πιθανότητες για κατάχρηση των πλεονε

κτημάτων των ανθρώπων.

Εγκλήματα δεδομένων μπορούν να λάβουν χώρα, κατά τους ακό

λουθους τρόπους:

^ Αλλαγή των δεδομένων εισαγωγής και τροφοδο

σία ψευδών στοιχείων.

^ Αλλαγή του προγράμματος

Αλλαγή των πληροφοριών που δίνονται από το

σύστημα.

^ Αναρμόδια χρήση ή κλοπή χωρητικότητας του υ

πολογιστή.

Τα ακόλουθα αποτελούν εξιδανικευμένες περιπτώσεις εγκλημά

των επεξεργασίας δεδομένων.

Τα εγκλήματα επεξεργασίας δεδομένων, είναι πιο επι

κερδή σε σχέση με τον κίνδυνο που διέρχεται σε άλλα εγκλήματα. Μια 

συνήθης ληστεία στις Η.Π.Α., μπορεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο 

στις 10.000$. Μια απλή κλοπή από ένα τέχνασμα στους υπολογιστές 

στην ίδια χώρα σύμφωνα με το FBI, μπορεί να φτάσει στις 500.000$.

Μια κλοπή τέτοια, θεωρεί τις δραστηριότητές της, σαν 

μια διανοητική πρόκληση κατευθυνόμενη όχι ενάντια σε ένα πρόσω

πο, αλλά σε ένα μηχάνημα.

*“► Υπάρχει μια ελλιπής λειτουργική προστασία έναντι τέ

τοιων εγκλημάτων, είτε στις εγκαταστάσεις του κεντρικού υπολογι

στή, είτε στα τερματικά.

Η πιθανότητα ανίχνευσης ενός τέτοιου εγκλήματος, εί

ναι ίσως 1 στις 100, ο κίνδυνος να αποδειχθεί είναι 1 στα 500 και ο 

κίνδυνος του κατηγορούμενου να οδηγηθεί στη φυλακή είναι Ιστις 

1000.

Τα εγκλήματα των δεδομένων αποδείχθηκαν να είναι ο μέγιστος 

οικονομικός κίνδυνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έως το τέλος
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νός παγόβουνου. Η αύξηση του βαθμού αποκέντρωσης των συστημάτων 

αυτών προσδίδει περισσότερες πιθανότητες για κατάχρηση των πλεονε

κτημάτων των ανθρώπων.

Εγκλήματα δεδομένων μπορούν να λάβουν χώρα, κατά τους ακό

λουθους τρόπους:

^ Αλλαγή των δεδομένων εισαγωγής και τροφοδο

σία ψευδών στοιχείων.

^ Αλλαγή του προγράμματος

^ Αλλαγή των πληροφοριών που δίνονται από το 

σύστημα.

^ Αναρμόδια χρήση ή κλοπή χωρητικότητας του υ

πολογιστή.

Τα ακόλουθα αποτελούν εξιδανικευμένες περιπτώσεις εγκλημά

των επεξεργασίας δεδομένων.

Τα εγκλήματα επεξεργασίας δεδομένων, είναι πιο επι

κερδή σε σχέση με τον κίνδυνο που διέρχεται σε άλλα εγκλήματα. Μια 

συνήθης ληστεία στις Η.Π.Α., μπορεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο 

στις 10.000$. Μια απλή κλοπή από ένα τέχνασμα στους υπολογιστές 

στην ίδια χώρα σύμφωνα με το FBI, μπορεί να φτάσει στις 500.000$.

Μια κλοπή τέτοια, θεωρεί τις δραστηριότητές της, σαν 

μια διανοητική πρόκληση κατευθυνόμενη όχι ενάντια σε ένα πρόσω

πο, αλλά σε ένα μηχάνημα.

Υπάρχει μια ελλιπής λειτουργική προστασία έναντι τέ

τοιων εγκλημάτων, είτε στις εγκαταστάσεις του κεντρικού υπολογι

στή, είτε στα τερματικά.

Η πιθανότητα ανίχνευσης ενός τέτοιου εγκλήματος, εί

ναι ίσως 1 στις 100, ο κίνδυνος να αποδειχθεί είναι 1 στα 500 και ο 

κίνδυνος του κατηγορούμενου να οδηγηθεί στη φυλακή είναι Ιστις 

1000.

Τα εγκλήματα των δεδομένων αποδείχθηκαν να είναι ο μέγιστος 

οικονομικός κίνδυνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έως το τέλος
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του αιώνα. Όταν προσπαθείς να ανιχνεύσεις περιστάσεις τέτοιου εί

δους εγκλήματος, υπάρχει όμοια αδυναμία η οποία αποκαλύπτεται κάθε 

φορά:

Οι προγραμματιστές έχουν μεγάλη ελευθερία. Τα προγράμματα 

μπορούν να αλλαχθούν και να συμπληρωθούν χωρίς αλλοιώσεις οι οποί

ες γίνονται με σωστό τρόπο. Πολλές διορθώσεις μπορούν να είναι ένδει

ξη ενός εγκλήματος.

Οι κατευθύνσεις υπευθυνότητας δεν είναι συχνά καθαρές. Οι ε

νέργειες των προγραμματιστών σαν χειριστών, έχουν σαν αποτέλεσμα 

να λειτουργεί ο υπολογιστής, έτσι ώστε να γίνονται αλλαγές στα προ

γράμματα και οι διευθυντές επεξεργασίας δεδομένων, να είναι επίσης οι 

διευθυντές ασφαλείας των συστημάτων αυτών.

Τα επίπεδα ποιότητας σε ένα σύστημα είναι συχνά τόσο χαμηλά 

και το επίπεδο λαθών είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο ισχυρότερες.

Η έλλειψη σειράς και ευπρέπειας-κανονισμών, αγνοούνται από 

ένα προσωπικό τέτοιου συστήματος κατά τον ίδιο τρόπο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν απλές μέθοδοι, που θα μπορούσαν να μας οδηγή

σουν στην ανακάλυψη οικονομικών κινδύνων αλλοίωσης δεδομένων. Κα

τά κανόνα υπομονετική ερευνητική εργασία απαιτείται, καθώς είναι θέ

μα διαδεδομένων προγραμμάτων και μεγάλου αριθμού δεδομένων. Ακο

λουθούν μερικά παραδείγματα:

I. Χειρισμός του προγράμματος κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ε

πακολουθήσει ένα “έγκλημα". Υπάρχουν τρόποι να γίνουν τέτοιοι 

χειρισμοί όπως:

^ Συστηματικός έλεγχος του Πηγαίου Κώδικα, με έλεγχο και 

προγράμματα διαβρώσεων αυτού.

^ Ανάλυση διαφορών μεταξύ δύο εκδόσεων ενός ιδίου κώδικα 

και προγράμματος και έλεγχος ότι αυτές οι αλλαγές συμφω

νούν με τις επίσημες απαιτήσεις για αλλοιώσεις του προ

γράμματος.
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ϊ Πινακίδες σχεδιασμού και πραγματικές δοκιμές λειτουργίας 

του προγράμματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μειώσουν τον κίνδυνο, των προγραμμάτων που περιέχουν 

κρυμμένους "Δούρειους Ίππους" ή λογικές "βόμβες".

> Ανάμεσα στο σκελετό μιας συνήθους πρόβλεψης, μιας βιβλιο

θήκης προγραμμάτων, μπορεί να αποκαλυφθεί η παρουσία τέ

τοιων προγραμμάτων.

Οι κατασκευαστές προγραμμάτων και οι οίκοι λογισμικού διαθέ

τουν ειδικά προγράμματα για έλεγχο προγραμμάτων, μόνιμους λογιστι

κούς ελεγκτές, επιβεβαιώσεις των λογαριασμών των πελατών με κατευ- 

θυντές, έτσι ώστε ο εντοπισμός μεταφοράς ψευδών στοιχείων να γίνεται 

ευκολότερα.

II. Η εμπειρία έχει αποδείξει, ότι πολλά εγκλήματα στο χώρο των 

υπολογιστών, προέρχονται από ψευδή στοιχεία τα οποία αποδίδο

νται για να αλλαχθεί η οικονομική θέση ενός ατόμου. Τέτοια ε

γκλήματα γίνονται πάντα από ανθρώπους, που έχουν προσπέλα

ση στους υπολογιστές, στα προγράμματα και στα δεδομένα και οι 

οποίοι ελέγχουν τη δημιουργία των προγραμμάτων και τις διασυν

δέσεις τους με άλλα προγράμματα.

Σε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση υπολογιστών, αυτό σημαίνει ότι 

πολλά άτομα πρέπει να έχουν εμπλακεί. Σε μικρότερες διατάξεις ο ανα

λυτής, ο προγραμματιστής και ο χειριστής είναι συχνά ένα και μοναδικό 

πρόσωπο και ο κίνδυνος λανθασμένης λειτουργίας αυξάνεται σημαντικά.

Πλάνο αντιμετώπισης καταστροφών
Λύση στο παραπάνω πρόβλημα αποτελεί ένα ισχυρό πρόγραμμα

γενικής ασφάλειας της εταιρίας. Ένα από τα βασικότερα τμήματα αυ

τού του προγράμματος είναι το Πλάνο Αντιμετώπισης Καταστροφών 

(Disaster Plan) ή για συντομία Π.Α.Κ.

Λέγοντας Π.Α.Κ. νοείται ένα έγγραφο, όπου περιγράφονται οι 

διαδικασίες φύλαξης (backup) των περιουσιακών στοιχείων (assets) 

της εταιρίας και ύπαρξης κατοπτρικών συστημάτων (minor systems) 

έκτακτης ανάγκης, εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας σε περίπτωση 

που ο εξοπλισμός της αχρηστευθεί, λόγω κάποιου καταστροφικού
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συμβάντος, και ανάληψης (recovery) της κανονικής λειτουργίας μετά 

την καταστροφή.

Στόχος του Π.Α.Κ. είναι να μειώσει την πιθανότητα ενός προβλή

ματος να εξελιχθεί σε μεγάλη καταστροφή και να αποτρέψει τις αρνητι

κές συνέπειες, αν τελικά η καταστροφή επέλθει.

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι, το κόστος ανάπτυξης ενός ΠΑΚ είναι 

σχεδόν πάντα πολύ υψηλό έως απαγορευτικό. Όμως, εάν υπολογισθούν 

οι ανθρώπινες ζωές και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διακυβεύο- 

νται, τότε διαπιστώνεται ότι ένα τέτοιο πλάνο είναι απαραίτητο. Επίσης 

παράγοντες όπως η αυξημένη ευαισθησία της κοινής γνώμης για την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη πίεση των υπαλλήλων για βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας καθιστούν ακόμη πιο πιεστική 

την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου ΠΑΚ.

Ανάπτυξη ενός ΠΑΚ

Με δεδομένο το κόστος και τη συλλογική προσπάθεια που απαιτεί 

η ανάπτυξη ενός Πλάνου Αντιμετώπισης Καταστροφών πριν αρχίσει αυτή 

θα πρέπει να έχει πεισθεί η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας για την ανα

γκαιότητά του, ώστε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωσή της.

Εάν η διοίκηση κρίνει ότι δεν είναι πλήρης η ασφάλεια της επιχεί

ρησης, ότι κινδυνεύουν τα πολυτιμότερα περιουσιακά της στοιχεία από 

μια καταστροφή και ότι αν αυτή συμβεί δεν θα μπορέσει η επιχείρηση να 

επιβιώσει, τότε θα την ευαισθητοποιούσε για να δει το πρόβλημα στις 

πραγματικές του διαστάσεις.

Επίσης, μια εκτίμηση των οικονομικών απωλειών, των νομικών ευ

θυνών και του αντίκτυπου που θα είχε στην πελατεία της εταιρείας μια 

καταστροφή, θα έκανε ακόμα πιο ευαίσθητη την ανάγκη για τη δημιουρ

γία ενός ΠΑΚ.

Αφού εξασφαλιστεί η γενική συγκατάθεση και βρεθούν οι πόροι 

για την ανάπτυξη του ΠΑΚ, θα πρέπει να διευκρινισθούν οι γενικοί του 

στόχοι και το εύρος της μελέτης. Το ΠΑΚ θα πρέπει να είναι περιεκτικό 

και ρεαλιστικό, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εται

ρείας και να ελέγχεται τακτικά για την ορθότητά του, θα πρέπει, επίσης 

να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο.
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Την ανάπτυξη του ΠΑΚ θα πρέπει να την αναλάβει κάποιος α

πό το προσωπικό της εταιρείας ο οποίος να έχει γνώση του συνό

λου των δραστηριοτήτων της και των αναγκών της. Στην περίπτωση των 

μικρών εταιρειών μπορεί να κριθεί απαραίτητη η προσφυγή στις υπηρε

σίες Εταιρειών Συμβούλων, οι οποίες θα μπορούσαν να τους προσφέ

ρουν την εμπειρία τους από άλλες, αντίστοιχες εργασίες.

Η ανάπτυξη του ΠΑΚ θα πρέπει να ξεκινήσει από την ανάλυ

ση κρισιμότητας για τη λειτουργία της εταιρείας των δραστηριοτήτων 

της και των περιουσιακών της στοιχείων. Επιπλέον, μια ανάλυση κινδύ

νου για τα στοιχεία αυτά θα δώσει ιδέες για τους τρόπους προφύλα

ξής τους, αν αυτό είναι απαραίτητο. Οι παραπάνω αναλύσεις κρισιμό

τητας κινδύνου πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την ανώτατη διοίκη

ση μια και η επιβίωση της εταιρείας, σε περίπτωση καταστροφής, εξαρ- 

τάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της ανάλυ

σης αυτής.

Έχοντας ξεχωρίσει τις ιδιαίτερα κρίσιμες δραστηριότητες της ε

ταιρείας και τις απαιτήσεις τους σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσω

πικό, τα πολύτιμα δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή (έγγραφα, μαγνη- 

τικές ταινίες κλπ), καθώς και το χρόνο για τον οποίο μπορεί η απώλειά 

τους να είναι ανεκτή, μπορεί πλέον να καταστρωθεί το τελικό ΠΑΚ. Σε 

γενικές γραμμές, αυτό αποτελείται από 4 φάσεις:

Φάση 1: Αντίδραση Έκτακτης Ανάγκης, Στα πρώτα στάδια κάθε 

καταστροφής, βασική προτεραιότητα έχει η προστασία της σωματικής 

ακεραιότητας όσων βρίσκονται στο χώρο όπου συμβαίνει η καταστροφή.

Φάση 2: Άμεση υποστήριξη. Η δυνατότητα να συνεχιστούν οι 

κρίσιμες δραστηριότητες μετά από μια όσο το δυνατόν συντομότερη 

διακοπή, ακόμη και υπό μειωμένη απόδοση ή ταχύτητα μπορεί να είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της εταιρείας ή των πελατών της. Το 

αυτόματο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ενός αεροδρομί

ου πρέπει να υποκατασταθεί αμέσως σε περίπτωση καταστροφής, ώστε 

να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Επίσης η ολιγόλεπτη διακοπή της

184



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

λειτουργίας του κεντρικού υπολογιστή μιας μεγάλης τράπεζας μπορεί 

να έχει τεράστιο οικονομικό κόστος.

Φάση 3: Μακροπρόθεσμη Υποστήριξη. Έχοντας αντέξει κατά τις 

πρώτες ώρες μετά την καταστροφή και παρακολουθώντας τις εργασίες 

αποκατάστασης του βασικού περιβάλλοντος εργασίας, θα πρέπει να 

πορθούν μέτρα για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη ή εναλλακτική ε

κτέλεση πρώτα των κρίσιμων, μετά των λιγότερο κρίσιμων και τέλος των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Φάση 4: Επιστροφή στην Κανονική Λειτουργία και Αποκατάσταση 

Εξοπλισμού. Αφού αποκατασταθεί η ικανότητα της εταιρείας να εκτελεί 

τις βασικές της δραστηριότητες, θα ακολουθήσει η επάνοδος στον πριν 

την καταστροφή κανονικό τρόπο λειτουργίας. Δεν θα πρέπει να χαθεί η 

ευκαιρία για την ενίσχυση του συστήματος ασφάλειας και την ανανέωση 

του εξοπλισμού.

Τα περιεχόμενα του ΠΑΚ εξαρτώνται από τη φύαη του εξοπλισμού 

και τη σημασία του για την εταιρεία, από την αξία και ευαισθησία των 

δεδομένων και από τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων που απειλούν 

την εταιρεία. Πάντως ανεξάρτητα από τη μορφή και το περιεχόμενο του, 

το ΠΑΚ θα πρέπει να παρέχει ένα πλήρες συνεπές, και πρακτικό κείμενο 

με όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από ποιον, πριν κατά 

τη διάρκεια, και μετά την καταστροφή, έτσι ώστε

- Να εξασφαλιστεί ελάχιστη διακοπή της λειτουργίας της εται

ρείας, και

- Να αποκατασταθούν οι κρίσιμες δραστηριότητες σύμφωνα με 

τη σειρά και τα χρονικά όρια που έχουν καθορισθεί από την ανώτατη 

διοίκηση.

Αφού συνταχθεί το ΠΑΚ, θα πρέπει να ακολουθήσει ενημέρωση 

του προσωπικού και εκπαίδευσή του στο να τηρεί αυστηρά τις διαδικα

σίες που υπαγορεύονται από αυτό. Οι καταστροφές δεν συμβαίνουν κα

θημερινά, αλλά η καταστροφή μπορεί να είναι αρκετή, για να προκαλέ- 

σει ανεπανόρθωτη ζημία στην εταιρεία.
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Έτσι, το προσωπικό θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση και 

να γνωρίζει τις επιπλέον ευθύνες του σε περίπτωση καταστροφής.

Ο έλεγχος του ΠΑΚ και η συντήρησή του πρέπει να γίνονται τα

κτικά κάτω από εξομοιούμενες καταστροφές. Έτσι, το ΠΑΚ θα είναι πά

ντα ενημερωμένο και χρήσιμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας, το περιβάλλον αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τις βιομηχανοποιη- 

μένες χώρες. Από τη μια, το κοινό συνειδητοποίησε ότι πρέπει να μετα- 

βάλει τη στάση του και να αρχίσει να σέβεται τη φύση.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι οι δραστηριότητές 

τους επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και ότι είναι υπεύθυνες για 

την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

Οι νέες αυτές τάσεις εμφανίζονται σε διάφορα επίπεδα. Στο «Ευ- 

ρωβαρόμετρο» αριθ. 37 αναφέρεται ότι το 85% των πολιτών της Ευρω

παϊκής Ένωσης κρίνουν ότι πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα για να 

προστατευθεί το περιβάλλον και να καταπολεμηθεί η ρύπανση. Εξάλλου, 

τα κράτη μέλη, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, περιέλαβαν την προστασία 

του περιβάλλοντος στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ε

πίγνωση του γεγονότος ότι η αειφόρος οικονομική αύξηση είναι αδύνατη 

χωρίς το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Σε πολλές χώρες της Κοινότητας, διάφοροι οικονομικοί φορείς, 

τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, ανέλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες. Τα 

μέτρα αυτά, που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, συνι- 

στούν αξιόλογη πρόοδο, αν και πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Όμως, η 

πληθώρα αυτή των αποσπασματικών και μεμονωμένων δράσεων κατα

κερματίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος και, γι’ αυτό, απαιτείται κάποιος συντονισμός των περι

βαλλοντικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπόνη

σε το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος. Στο 5ο κοινο

τικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον τονίζεται η σημασία της επι-
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κουρικότητας και των μέσων που βασίζονται στις δυνάμεις της αγοράς. 

Το οικολογικό σήμα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής των δύο 

αυτών αρχών.

Το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος τέθηκε σε 

εφαρμογή από τον Μάρτιο του 1992, από δε τον Ιούλιο του 1993 ισχύουν 

οι πρώτες αποφάσεις για τις δύο πρώτες ομάδες προϊόντων και τα αντί

στοιχα οικολογικά τους κριτήρια. Από τότε η εφαρμογή του κανονισμού 

αυτού κάλυψε και θα καλύπτει και άλλες ομάδες προϊόντων.

Το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος μπορεί να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία του Περιβάλλοντος. Η ενη

μέρωση του Κοινού, που όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται, για προϊό

ντα λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, προάγει την περιβαλλοντική 

συνείδηση και δημιουργεί υπεύθυνους περιβαλλοντικούς αγοραστές.

Παράλληλα η προαιρετική του προσέγγιση, στηριζόμενη στις δυ

νάμεις της αγοράς, θα συμβάλλει στη δημιουργία καινοτομιών, ιδίως 

στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών, που είναι καθοριστικές για το 

περιβάλλον.

Το Οικολογικό Σήμα θα απονέμεται στα προϊόντα με τις μικρότε

ρες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Αφού τους χορηγηθεί η σχετική σή

μανση, οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν, στα εγκεκριμένα 

προϊόντα τους, το επίσημο λογότυπο, δηλ. ένα λουλούδι με τα 12 αστέ

ρια. Χάρη στο οικολογικό σήμα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν 

να ξεχωρίζουν εύκολα τα προϊόντα που επηρεάζουν λιγότερο το περι

βάλλον και να επιλέγουν ανάλογα.

Το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, είναι προ

αιρετικό, δηλαδή οι κατασκευαστές μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα 

αν θέλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση για ένα ή περισσότερα προϊό

ντα τους. Είναι όμως αυτονόητο ότι, τελικά, το οικολογικό αυτό σήμα θα 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για το κοινό όταν διαλέγει τα προϊόντα 

που θα αγοράσει.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του οικολογικού σήματος, είναι η ευρω

παϊκή του διάσταση. Όντως, ένα σήμα που εγκρίνεται από έναν Αρμόδιο 

Φορέα Κράτους Μέλους, μπορεί να χρησιμοποιείται και στα υπόλοιπα 

κράτη μέλη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να
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υποβάλλουν αίτηση σε κάθε χώρα, όπου κυκλοφορεί το προϊόν τους και 

αποφεύγουν έτσι τις δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Το Σύστημα του Οικολογικού Σήματος είναι καρπός στενής συ

νεργασίας μεταξύ Επιτροπής και Κρατών-Μελών Χάρη στο διάλογο με

ταξύ Επιτροπής και Κρατών Μελών, έχουν ήδη διατυπωθεί προτάσεις 

μελέτης οικολογικών κριτηρίων για 31 ομάδες προϊόντων και έχουν ψη

φιστεί 7 (επτά) από αυτές. Πριν υποβληθούν στην Επιτροπή, όλες αυτές 

οι προτάσεις συζητούνται διεξοδικά σε εθνικό επίπεδο. Οι Αρμόδιοι Φο

ρείς των Κρατών Μελών διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο σύστημα 

απονομής του οικολογικού σήματος γιατί αποτελούν, σε συνεργασία με 

την Επιτροπή, τη βάση των προπαρασκευαστικών και εισηγητικών εργα

σιών για τις διάφορες ομάδες προϊόντων και τα σχετικά, οικολογικά κρι

τήρια. Μολονότι η συνεργασία αυτή μεταξύ Επιτροπής και Αρμόδιων 

Φορέων συνεπάγεται κάποια καθυστέρηση, ο συντονισμός αποτελεί βα

σικό στοιχείο για την επιτυχία του οικολογικού σήματος.

Το οικολογικό σήμα θα μπορεί να απονέμεται σε όλες τις κατηγο

ρίες βιομηχανικών προϊόντων, εκτός από τα τρόφιμα, τα ποτά και τα 

φαρμακευτικά. Τα οικολογικά κριτήρια που ψηφίζονται σε κάθε κατηγο

ρία προϊόντος καθορίζονται με βάση τη μελέτη ολόκληρου του κύκλου 

ζωής τους, δηλαδή της προπαραγωγής, της παραγωγής, της διανομής, 

της χρήσης και της απόρριψής τους.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης των φάσεων αυτών, αξιολογούνται 

λεπτομερώς οι επιπτώσεις για το περιβάλλον. Λαμβάνονται επίσης υπό

ψη τα υλικά που υπεισέρχονται στη σύνθεση του προϊόντος.

Το οικολογικό σήμα δεν απονέμεται, λοιπόν, βάσει θεωρητικά ε

πιλεγμένων κριτηρίων, αλλά ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων όλων των παραγόντων του συγκεκριμένου προϊόντος 

με το περιβάλλον. Το Οικολογικό Σήμα ήδη εφαρμόζεται για έξι κατηγο

ρίες προϊόντων των οποίων τα κριτήρια έχουν ήδη ψηφιστεί και είναι: 

πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, 

βελτιωτικά εδάφους, μπογιές και βερνίκια, στους ηλεκτρικούς λαμπτή

ρες, τα υφάσματα, τα σταθεροποιητικά μαλλιών (hair sprays) κ.α..
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Μια εξωτερική ζημιά ως προς το περιβάλλον μπορεί να λάβει χώ

ρα στο έδαφος, το νερό και τον αέρα από τη διαρροή διαφόρων συστα

τικών αλλά επίσης και από πηγές ηχορύπανσης, δονήσεων κ.λ.π. Αυτό 

μπορεί να επηρεάσει και να ευθύνεται για την καταστροφή της χλωρίδας 

και πανίδας, φυσικών υπογείων δεξαμενών νερού οι οποίες μολύνονται, 

χρόνιες επιδράσεις, ασθένειες ή γενετικές ανωμαλίες στον άνθρωπο ή 

καταστροφές στις ιδιοκτησίες με φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης. 

Διαρροές οι οποίες σήμερα θεωρούνται σαν ασφαλείς μπορεί στο μέλ

λον να προκαλέσουν άγνωστες οικολογικές ή ιατρικές επιπλοκές.

Παράλληλα όπως η βιομηχανία εκσυγχρονίζεται όλο και περισσό

τερο τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος μαζί με νέες διαδικασίες 

και σκληρότερες απαιτήσεις από τις αρχές, το αγνό γενικό ενδιαφέρον 

και η ευαισθητοποίηση σε περιβαντολογικά ερωτήματα αυξάνεται μέρα 

με τη μέρα.

Οι απαιτήσεις για περιβαντολογική προστασία αποφασίζονται για 

μια εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε κάθε ιδιάζουσα περί

πτωση. Η απόφααη για να επιτραπεί κάτι βασίζεται σε μία ισορροπία με

ταξύ του τί είναι τεχνολογικά εφικτό, οικονομικά δυνατό και τέλος οικο

λογικά επιτρεπτό.

Οι συνθήκες που επιδρούν στην παραχώρηση αποφάσεων, στο 

πρόγραμμα ελέγχου, καθορίζουν τις συνθήκες για τα περιβαντολογικά 

προστατευτικά μέτρα στην παραγωγή. Η οργάνωση και ο προσδιορισμός 

των συνθηκών εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό, στον τρόπο ίδρυσης των 

εταιρικών συμφωνιών.

Τότε, πως μας παρέχεται περιβαντολογική προστασία στην εργα

σία: Η πρώτη συνθήκη, είναι για τον καθένα στην εταιρεία να είναι καλά 

πληροφορημένος και γνώστης των συνθηκών που υπάρχουν. Όταν γίνε

ται μια πρόβλεψη της περιβαντολογικής οργάνωσης, ένας κατάλογος ε

λέγχων πρέπει να τηρείται ανάμεσα σε άλλα πράγματα όπως:

Φ Οι διοικητικές διαδικασίες για παραχωρήσεις, διερευνήσεις 

και αυτοέλεγχο.
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Φ Λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και επενδύσεις οι οποίες έ

χουν αποτέλεσμα, σε περιβαντολογική προστασία.

Φ Εσωτερική εκπαίδευση και πληροφόρηση μαζί με εξωτερικές 

πληροφορίες, στα μέσα ενημέρωσης και στους πλησιέστερους 

γείτονες.

Ο στόχος αυτής της πρόβλεψης, πρέπει να είναι η εκτέλεση της 

κατανομής υπευθυνότητας και εργασιών, όσο αυτό μπορεί να επιτευ

χθεί. Είναι σημαντικό για την εργασία να εμπλέκουν τους υπευθύνους 

για την παραγωγή και τον διευθυντή περιβάλλοντος με οικονομολόγους, 

νομικούς και ειδικούς πληροφοριών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΥΧΑΙΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

Για να γίνει δυνατή η προστασία από τυχαία διαρροή επικίνδυνων 

υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα πρέπει 

αρχικά ο Risk Manager να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις:

■♦Τι επικίνδυνα υλικά υπάρχουν;

Πόσο επικίνδυνα είναι για το περιβάλλον;

■♦Κατά ποιο τρόπο είναι επικίνδυνα;

■♦Σε τι ποσότητες αποθηκεύονται;

■♦Πως και που αποθηκεύονται;

■♦Που οδηγεί μια σήραγγα διαφυγής;

■♦Πόσο υλικό μπορεί να διαφύγει;

■♦Αμεσότητα στο χτίσιμο ή πηγές νερού;

■♦Χαρακτηριστικά του εδάφους;

Από τις απαντήσεις που θα δοθούν στις παραπάνω ερωτήσεις θα 

πρέπει να προχωρήσει στο σχεδίασμά ενός καταστροφικού σχεδίου.

Η παύση της παραγωγής ολικά, σε περίπτωση διαρροής συνήθως 

προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον από παραγωγή σε μέσο επί

πεδο.
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Η ζημιά μπορεί να είναι αποτέλεσμα όχι μόνο έλλειψης προνοητι- 

κότητας, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται σε απροσεξία, ατύχημα, κακή 

συντήρηση ή σαμποτάζ.

Η επιχείρηση εκτίθεται, εξ αιτίας του περιβάλλοντος, σε δύο 

ειδών κινδύνους.

Ο πρώτος, τον οποίο μπορούμε να ονομάσουμε πρωτοβάθμιο κίν

δυνο του περιβάλλοντος αφορά στις ζημίες που μπορεί να υποστεί άμε

σα η επιχείρηση εξ αιτίας του περιβάλλοντος, για παράδειγμα εξ αιτίας 

μιας μόλυνσης.

Ο δεύτερος, που ίσως ότι είναι ο πιο σημαντικός, αφορά στο 

δευτεροβάθμιο κίνδυνο του περιβάλλοντος. Είναι οι συνέπειες, συχνά 

έμμεσες, που υφίσταται η επιχείρηση από την ίδια της τη συμπεριφορά 

σαν παραγωγός ή χρήστης.

Η πρόσφατη εξέλιξη αυτού του κινδύνου ακολούθησε την εξέλι

ξη των προβλημάτων του περιβάλλοντος.

Στα "κλασικά" προβλήματα της μόλυνσης του νερού, του αέρα ή 

της μόλυνσης από τα λύματα, τοπικά ή της περιοχής, ήρθαν να προστε

θούν τα σφαιρικά προβλήματα του περιβάλλοντος, πλανητικά, δύσκολα 

αναγνωρίσιμα και ευρέως μη μετατρέψιμα (καταστροφή του στρώματος 

του όζοντος, της στρατόσφαιρας, υπερτόνωση των αποτελεσμάτων αυ

τών πάνω στη γη).

Ο κίνδυνος του περιβάλλοντος για την επιχείρηση άλλαξε: περά

σαμε από τον κίνδυνο που εξαρτάται από τη διαχείριση (υπευθυνότητα, 

αξιολόγηση και ανάληψη των ζημιών, ασφάλεια) σε ένα κίνδυνο που ε- 

ξαρτάται από τη στρατηγική (επιμονή, αβεβαιότητα, αμφισβήτηση των 

μακροπρόθεσμων αποφάσεων της επιχείρησης, κύκλος ζωής των προϊό

ντων, επενδύσεις με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος).

Η συνειδητοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο του κινδύνου του πε

ριβάλλοντος καθώς και η επεξεργασία της στρατηγικής είναι πλέον μια 

αναγκαιότητα για την επιχείρηση.

Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε μεγάλες οικολογικές καταστροφές 

σ’ όλον τον πλανήτη και ιδιαίτερα σε όλες τις αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες όμως η δεκαετία του 1980 στιγματίστηκε από τις μεγαλύτερες οι

κολογικές καταστροφές -ως τότε- στην ιστορία: Το ατύχημα στη Μπο-
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πάλ, ο πυρηνικός τρόμος του Τσερνομπίλ, η οικολογική καταστροφή από 

πετρέλαιο στην Αλάσκα.

Χαρακτηριστικό δείγμα της καταστροφής του περιβάλλοντος εί

ναι ότι τα τελευταία 5.000 χρόνια καταστράφηκε το 60% των δασών του 

πλανήτη, ενώ οι χλωροφθοράνθρακες που παράγονται σήμερα (από 

τα σπρέυ και τα κλιματιστικά μηχανήματα), σε 6-12 χρόνια θα φθά- 

σουν στο στρώμα του όζοντος, όπου θα παραμείνουν για πολλές δεκαε

τίες, καταστρέφοντάς το.

Ασφαλώς απαιτείται τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από όλους 

τους ανθρώπους μια αλλαγή της καταστρεπτικής αυτής συμπεριφοράς 

προς τον πλανήτη μας.

Την τελευταία δεκαετία οι μεγάλες αλλά κι οι μικρότερες, επιχει

ρήσεις στο εξωτερικό και λιγότερο στην Ελλάδα, έχουν συνειδητοποιή

σει τα εξής:

α. Η ευαισθητοποιημένη κοινή γνώμη προτιμά προϊόντα 'φιλι

κά προς το περιβάλλον" (και συχνά μποϋκοτάρει τα άλλα).

β. Ορισμένες πλευρές της οικολογικής πρακτικής (όπως η ανακύ

κλωση και η εξοικονόμιση ενέργειας) όχι μόνο είναι λογικές, αλλά επι

πλέον συμφέρουν οικονομικά. Οι λόγοι είναι οι οικονομικές συνθήκες - 

σπανιότητα πρώτων υλών, ακριβή ενέργεια - και οι κυβερνητικοί περιο

ρισμοί και τα κίνητρα.

γ. Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν καλή δημοσιό

τητα και διαφήμιση για τις επιχειρήσεις.

Η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι προφανώς η θέσπιση κανόνων και 

η δημιουργία μηχανισμών και θεσμών αδιάβλητου ελέγχου της εφαρμο

γής αυτών των κανόνων. Κάτι τέτοιο λείπει από την Ελλάδα και πρέπει να 

αναληφθεί η ευθύνη για τη δημιουργία τους απ’ την πολιτική κυβέρνηση, 

τη στιγμή μάλιστα που η Ε.Ε. προωθεί εδώ και χρόνια τέτοιους κανόνες. 

Εκτός των γεωγραφικών πλαισίων της Ευρώπης (ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.λ.π.) 

κυριαρχεί και εκεί μια τέτοια συλλογιστική.

Το ζήτημα που απασχολεί πολλούς επιστήμονες αλλά και πολιτι

κούς του πλανήτη είναι: ποιοι θα είναι οι όροι με βάση τους οποίους θα 

καταστεί δυνατή η οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη 

όχι εναντίον του περιβάλλοντος, ούτε με ταυτόχρονη προστασία του
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περιβάλλοντος με τη χρήση κατασταλτικών μέτρων, αλλά σε αρμονία με 

το περιβάλλον.

Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή στην προσέγγιση, σε σχέση με 

αυτή που κυριαρχούσε μέχρι τώρα: το περιβάλλον δεν είναι ανάγκη να 

αποτελεί μια πηγή εξαντλήσιμων πρώτων υλών. Αντιθέτως, οι τεχνικές 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να επιτρέπουν τη διατήρηση φυσι

κών πόρων, τον εμπλουτισμό της ποικιλίας και τη σοφή χρησιμο- 

ποιήση των μηχανισμών που διαθέτει η "Γαία" (ένας πλανήτης, που αντι

μετωπίζεται πλέον ως ένας, εννιαίος οργανισμός) για ανακύκλωση και ε- 

ξισορρόπηση.

Το μοντέλο δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια η βιόσφαιρα: Τα 

φυτά χρησιμοποιούν τα διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουν τα ζώα, τα 

άλατα που βρίσκουν στο χώμα και την ηλιακή ενέργεια για να παράγουν 

οξυγόνο και τροφή για τα ζώα τα οποία μέσω του διοξειδίου του 

άνθρακα και των προϊόντων της πεπτικής λειτουργίας παράγουν τροφή 

για τα φυτά.

Είναι πολύ λογικό να υποστηριχθεί ότι αυτή η έννοια της αυτο- 

τροφοδοτούμενης ανάπτυξης (sustainable development) είναι όχι μόνο 

η πιο ενδεδειγμένη αλλά η μόνη λύση για το περιβάλλον και τους αν

θρώπους που ζουν και εξαρτώνται απ’ αυτό.

Σχετικά με τον τομέα των επενδύσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και περισσότερο στο εξωτερικό, δαπανού- 

νται ποσά πολλών δισεκατομμυρίων δρχ., δεν υπάρχει όμως τμήμα 

■προστασίας του περιβάλλοντος" μέσα στην επιχείρηση και ενώ μερικές 

φορές υπάρχει δεν εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατάστα

ση στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι ακόμη πιο κακή καθώς το οικονο

μικό κόστος παραμένει ως το σημαντικότερο πρόβλημα γι’ αυτές.

Στη συνέχεια θα εξετασθούν κάποιες μορφές ρύπανσης του περι

βάλλοντος και ιδιαίτερα των υπόγειων υδροφορέων αφού γίνεται από 

πολλούς η εκτίμηση ότι ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει στο μέλλον έντονα 

το πρόβλημα της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων.
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Η ρύπανση των υπόγειων υδοοφοοέων

Το νερό που βρίσκεται και κινείται σε υπόγειους υδροφόρους γε

ωλογικούς σχηματισμούς, μολονότι είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό ε

κτεθειμένο στις εξωτερικές επιδράσεις και άρα προστατεύεται καλύτε

ρα σε σύγκριση με το επιφανειακό, είναι δυνατόν να εμφανίζει σημεία υ- 

ποβάθμισης της ποιότητας του, σαν αποτέλεσμα της παρουσίας σ’ αυτό 

επικίνδυνων ρυπαντών. Με τον όρο ρύπανση του νερού εννοείται η αλ

λοίωση των φυσικών, χημικών και βιολογικών του ιδιοτήτων, η οποία 

περιορίζει ή εμποδίζει τη χρησιμοποίησή του στις διάφορες χρήσεις.

Μόλυνση είναι η μορφή της ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, ή δειχτών που υποδηλώ

νουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών. Η ρύπανση 

του υπόγειου νερού, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δημό

σια υγεία διότι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Δεν υπάρχουν δηλαδή 

εμφανή σημεία όπως για παράδειγμα καταστροφή της πανίδας, η ομαδι

κή εξαφάνιση ψαριών, η αλλαγή στο χρώμα ή την οσμή του νερού, τα ο

ποία να προειδοποιούν για την ύπαρξη στο υπόγειο νερό επικίνδυνων 

ρυπαντών, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να διαπιστώνεται τις περισσότε

ρες φορές όταν η ζημιά έχει επεκταθεί και οι ρυπαντές έχουν φθάσει 

στις περιοχές υδροληψίας. Ακόμη η αργή κίνηση του νερού στους υπό

γειους υδροφορείς δεν διευκολύνει την απομάκρυνση των ρυπαντών, οι 

οποίοι παραμένουν για πολλά χρόνια, παρατείνοντας έτσι τον κίνδυνο.

Τέλος η πρακτική αδυναμία, λόγω του τεράστιου κόστους, απορ

ρύπανσης του νερού και αποκατάστασης ενός υδροφορέα που έχει ρυ- 

πανθεί, ολοκληρώνει την εικόνα του προβλήματος και δίνει το μέτρο της 

σοβαρότητας του.

Επικίνδυνες για το υπόγειο νερό χημικές ουσίες, φθάνουν σ’ αυ

τό είτε διηθούμενες με τη βοήθεια της βροχής και της υγρασίας του ε

δάφους δια μέσου υπερκείμενων διαπερατών ή ημιδιαπερατών εδαφικών 

στρωμάτων, είτε λόγω της υδραυλικής επικοινωνίας του υδροφορέα με 

μολυσμένο επιφανειακό νερό, είτε και απ’ ευθείας μέσα από πηγάδια 

φόρτισης βιομηχανικών κυρίως αποβλήτων.
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Η ρύπανση επίσης μπορεί να γίνεται συνεχώς, οπότε είναι συστη

ματική ή να προελθεί σαν αποτέλεσμα τυχαίου γεγονότος, όπως για πα

ράδειγμα η διαρροή σε αγωγούς μεταφοράς λυμάτων ή πετρελαίου ή και 

από ατύχημα σε εργοστάσιο χημικών προϊόντων ή παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας.

Ακόμη η ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων, ανάλογα με το μέ

γεθος της πηγής των ρυπαντών, διακρίνεται σε σημειακή ή περιορισμέ

νων διαστάσεων όταν πρόκειται για πηγάδια ή χώρο απόθεσης ή ταφής 

απόβλητων απορριμάτων και σε εκτεταμένη όταν η πηγή της ρύπανσης 

είναι χημικά προϊόντα σκορπισμένα στην επιφάνεια του εδάφους, όπως 

συμβαίνει με τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα σε α

γροτικές περιοχές.

Πηγές ρύπανσης του υπόγειου νερού
Η ρύπανση του υπόγειου νερού, είναι αποτέλεσμα στις πε

ρισσότερες περιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την 

παρουσία ρυπαντών στους υπόγειους υδροφορείς.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα πάντως και ιδίως το πρόβλημα της 

διάθεσης των τεραστίων όγκων των αποβλήτων που παράγονται καθημε

ρινά, αποτελεί την κυριότερη αιτία ρύπανσης όχι μόνον λόγω των μεγά

λων ποσοτήτων των ρυπαντών που μεταφέρονται στο έδαφος αλλά 

και γιατί συμβαίνει να καταστρέφονται από τον άνθρωπο οι υδροφο

ρείς εκείνοι τους οποίους ο ίδιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Για παρά

δειγμα στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι σήμερα το 2% μόνο του συνολικού 

υπόγειου νερού έχει υποστεί βαριά ρύπανση. Το ποσοστό βέβαια φαίνε

ται μικρό, γίνεται όμως σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη ότι οι υδροφορείς 

που έχουν στην πραγματικότητα αχρηστευθεί είναι αυτοί που μπορούν 

να γίνουν εκμεταλλεύσιμοι σαν υδατικοί πόροι, ακριβώς γιατί βρίσκο

νται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ανάλογα με τη προέλευση των ρυπαντών, διακρίνονται 4 με

γάλες κατηγορίες ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων: η βιομηχανική, 

η αστική, η αγροτική και η περιβαλλοντολογική.
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Βιομηχανική ρύπανση
Μεταφέρεται στο υπόγειο νερό με τους εξής τρόπους: 

ϊ. Με απ’ ευθείας διάθεση ρευστών βιομηχανικών αποβλήτων 

τα οποία περιέχουν χημικά συστατικά και ιχνοστοιχεία ή α

ποβλήτων τα οποία βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία. Σ’ αυ

τήν την κατηγορία υπάγονται βεβαίως και οι ραδιενεργοί ρυπα

ντές που προέρχονται από εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας.

ϋ. Με διαρροή και διήθηση με τα νερά της βροχής, σε περιπτώσεις 

επιφανειακής διάθεσης ρευστών αποβλήτων ή ταφής και απο

θήκευσης στερεών αποβλήτων και βιομηχανικών απορριμάτων.

Μι. Με ατυχήματα όπως διαρροή σε αγωγούς μεταφοράς ή σε 

δεξαμενές αποθήκευσης χημικών προϊόντων ή σε εργοστάσια 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Περιβαλλοντική ρύπανση
Οι κυριότερες κατηγορίες διάθεσης αποβλήτων και απορριμάτων 

που συναντώνται στη βιβλιογραφία και αποτελούν πηγές ρύπανσης των 

υπόγειων υδροφορέων, είναι οι εξής: 

α) Διάθεση ρευστών βιομηχανικών αποβλήτων συνήθως στη μορφή τά

φρων, σκαμμάτων ή λεκανών κατάκλισης.

β) Ελεγχόμενη διάθεση στο έδαφος στερεών βιομηχανικών απο

βλήτων και απορριμάτων (σε ειδικούς χώρους, όπως σε τάφρους, ορύγ

ματα ή σκάμματα).

γ) διάθεση αποβλήτων μέσα από πηγάδια επιφανειακά και βαθιά, 

δ) Σηπτικοί βόθροι.

ε)Μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικής προέλευσης 

λυμάτων.

στ) Επιφανειακή διάθεση σε μεγάλες εκτάσεις ρευστών αποβλήτων, 

ζ) Διάθεση των υπολειμμάτων εξόρυξης και επεξεργασίας πετρελαίου, 

η) Διάθεση αποβλήτων μεταλλείων και ορυχείων, 

θ) Έκπλυση των αγρών για τον καθαρισμό του εδάφους από άλατα, 

ι) Διαρροή από υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης χημικών ουσιών.
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Οι τρεις πρώτοι τρόποι διάθεσης και αποθήκευσης στερεών και 

ρευστών βιομηχανικών ως επί το πλείστον αποβλήτων, είναι σκόπιμο να 

εξεταστούν λεπτομερέστερα και διότι αποτελούν τη συχνότερη και σο

βαρότερη αιτία ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων, αλλά και γιατί α

πασχολούν σε μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα ποιοτικής διαχείρισης 

των υπόγειων υδατικών πόρων.

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα της ρύ

πανσης που προκαλείται από τις τρεις αυτές κατηγορίες διάθεσης απο

βλήτων, σε έρευνα που έγινε το 1980 στις Η.Π.Α. υπολογίστηκαν 

200.000 χώροι αποθήκευσης στερεών και 76.000 χώροι διάθεσης ρευ

στών βιομηχανικών αποβλήτων.

Εκτιμήθηκε επίσης, ότι κάθε χρόνο, διατίθενται μ’ αυτόν τον 

τρόπο 240 εκατομμύρια τόνοι στερεών και 10 δισεκατομμύρια γαλόνια 

ρευστών βιομηχανικών αποβλήτων. Αν ακόμη συνυπολογιστεί και το μέ

γεθος της βλάβης που προκαλείται στο υπόγειο νερό λόγω της ύ

παρξης στα βιομηχανικά απόβλητα μεγάλου αριθμού επικίνδυνων ρυ

παντών, γίνεται αντιληπτό το γιατί οι τρεις πρώτοι τρόποι διάθεσης α

ποβλήτων οδηγούν σε εκτεταμένη και βαριάς μορφής ρύπανση των υπο

γείων υδροφορέων. Επειδή τέλος συνιστούν εκούσια και συστηματική 

αιτία ρύπανσης, οι μεταφερόμενοι στο υπέδαφος ρυπαντές μπορούν να 

ελεγχθούν, επιτρέποντας έτσι επέμβαση με σκοπό τη διαχείριση, κάτι 

που δεν μπορεί να γίνει στις υπόλοιπες κατηγορίες που αναφέρονται 

παραπάνω, γιατί αποτελούν τυχαίες ή ακούσιες ή ανεξέλεγκτες αιτίες 

ρύπανσης του υπογείου ορίζοντα.

Επιφανειακή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων

Τα ρευστά βιομηχανικά απόβλητα στις περισσότερες περι

πτώσεις διατίθενται σε ειδικούς χώρους στο έδαφος, που συνήθως είναι 

φυσικά ή τεχνητά ορύγματα και σκάμματα, όπου είτε παραμένουν προ

σωρινά, είτε αποθηκεύονται μόνιμα,

Η επιφάνεια που καλύπτουν τέτοιοι χώροι, ποικίλει από λίγα ως 

μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Το βάθος τους είναι συνή

θως μικρό, προκειμένου να διευκολύνεται η εξάτμιση. Έχει διαπιστωθεί
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στην πράξη, ότι το 70% περίπου έχει διαπερατό πυθμένα, με αποτέλε

σμα τη διαρροή των ρυπαντών και την εύκολη κατείσδυσή τους στους υ

ποκείμενους υπόγειους υδροφορείς.

Γι’ αυτό το λόγο, συνιστάται η διάθεση ρευστών βιομηχανικών α

ποβλήτων να γίνεται σε εδάφη με συντελεστή διαπερατότητας μικρότε

ρο από 100-7cm/s, προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή.

Παρ’ όλα αυτά και όταν εξασφαλίζεται αδιαπέραστος πυθμένας, 

παρατηρείται διαρροή μετά από παρέλευση κάποιου χρόνου, σαν απο

τέλεσμα χημικής διάβρωσης. Αυτό συμβαίνει, γιατί μερικά οργανικά χη

μικά συστατικά των βιομηχανικών αποβλήτων, συντελούν στην αύξηση 

του συντελεστή διαπερατότητας των εδαφικών στρωμάτων. Πολύ λίγα 

είναι τα οικονομικά συμφέροντα υλικά, τα οποία αντέχουν στη διά

βρωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατά καιρούς, εκτός από α

διαπέραστα αργιλικά εδάφη, έχουν χρησιμοποιήσει και πλαστικά στεγα- 

νοποιητικά υλικά, με αρκετή επιτυχία τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια λει

τουργίας. Μετά παρέλευση 20 χρόνων όμως παρατηρήθηκε και σ’ αυτά 

διαρροή.

Από την άλλη πλευρά, τα στερεά βιομηχανικής προέλευσης από

βλητα και απορρίμματα είτε διατίθενται σε ειδικούς χώρους επιφανεια

κά, είτε διατίθενται σε φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους και 

καλύπτονται με χώμα ή άλλα υλικά δημιουργώντας χώρους ελεγχόμενης 

ταφής. Οι υπόγειοι υδροφορείς κάτω από τέτοιους χώρους διάθεσης 

στερεών βιομηχανικών αποβλήτων κινδυνεύουν να μολυνθούν εξ αιτίας 

της διείσδυσης μολυσμένου νερού, το οποίο προέρχεται ή από βρο

χές και χιόνια, ή από εισροή επιφανειακών νερών. Τα στερεά από

βλητα αποσυντίθενται με αποτέλεσμα επικίνδυνα συστατικά τους να 

διηθούνται διαλυμένα στο νερό και να φτάνουν στον υπόγειο υδροφορέ- 

α. Ειδικά στις υγρές περιόδους και σε περιοχές με μεγάλη υγρασία, ο 

κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και γιατί περνάει περισσότερο νερό από τη 

μάζα των βιομηχανικών αποριμμάτων, αλλά και γιατί η διαδρομή των ρυ

παντών μέχρι τον υπόγειο ορίζοντα είναι συντομότερη εξ’ αιτίας της αύ

ξησης της στάθμης του υπόγειου νερού.
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Λεπτομερής παρουσίαση του έργου στους κατοίκους των γύρω περιοχών

2. Περίφραξη του χώρου υγειονομικής ταφής

3. Περιδενδροφύτευση

4. Στεγανοποίηση των δαπέδων

5. Συμπίεση του χώματος και κλείσιμο των κελιών

6. Περιμετρική εκτροπή των καθαρών νερών της βροχής

7. Ειδική επεξεργασία των διασταλαζόντων υγρών (εκπλυμάτων)

Η συμπίεση των αποβλήτων στο τέλος της ημέρας, μειώνει τη δυ

νατότητα συγκράτησης υγρασίας στα διάκενα της μάζας τους και πε

ριορίζει τον κίνδυνο ρύπανσης (υγειονομικοί χώροι διάθεσης στερεών 

αποβλήτων). Επίσης η επιλογή αδιαπερατών εδαφών ή η επένδυση των 

παρειών και των πυθμένων με αδιαπέραστα υλικά, είναι ένα καλό μέτρο 

περιορισμού της ρύπανσης και οδηγεί σε ασφαλείς χώρους απόθεσης 

βιομηχανικών απορριμμάτων.

Έχει αποδειχθεί πάντως ότι 4 στους 5 τέτοιοι ασφαλείς χώροι 

ταφής στερεών αποβλήτων στην Πολιτεία New Jersey στις Η.Π.Α. έχουν 

εμφανίσει προβλήματα. Το σοβαρότερο πρόβλημα που εμφανίζεται σε 

επενδεδυμένες με αδιαπέραστο υλικό τάφρους είναι η υπερχείληση των 

μολυσμένων νερών, τα οποία μη βρίσκοντας διέξοδο, συσσωρεύονται 

στους μολυσμένους χώρους και πλημμυρίζουν τη γύρω περιοχή ρυπαί- 

νοντας έτσι τα επιφανειακά νερά.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κολλοβακτηρίδια /100ml Χαρακτηρισμός

0-1 Πόσιμο νερό

10-100 Κανονικά επιφανειακά Νερά- μη ρυπασμένα

1.000-5.000 Επιφανειακά νερά με μέτρια μόλυνση

10.000-100.000 Επιφανειακά νερά έντονα μολυσμένα από λύματα 

(επικίνδυνα για την υγεία)

>100.000 Λύματα (αυτούσια)
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Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα, με πολλά όμως τεχνικά προβλή

ματα, είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υπόγειων στραγγιστικών τά

φρων, οι οποίες θα αποχετεύουν τα μολυσμένα νερά. Στην Ελλάδα πά

ντως, η έλλειψη αυστηρών προδιαγραφών έχει σαν αποτέλεσμα τη ρύ

πανση των υπόγειων νερών από την απρογραμμάτιστη διάθεση και ταφή 

των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων.

Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων με πηγάδια
Υπάρχουν δύο κατηγορίες πηγαδιών φόρτισης μολυσμένων νερών

σε υπόγειους υδροφορείς. Τα επιφανειακά ή ρηχά και τα βαθιά πη

γάδια, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται ο υπόγειος υδροφορέ- 

ας στον οποίο διατίθενται. Τα ρηχά πηγάδια, μπορεί να σταματούν στην 

ακόρεστη ζώνη, ή μπορεί να φορτίζουν με απόβλητα, απ’ ευθείας τον υ

πόγειο ορίζοντα.. Στις Η.Π.Α. παρ’ όλη την απαγόρευση της λειτουρ

γίας τέτοιων επιφανειακών πηγαδιών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δε

κάδες χιλιάδων.

Μολονότι ο όγκος των βιομηχανικών αποβλήτων που διατίθενται 

μ’ αυτόν τον τρόπο είναι μικρός συγκριτικά με τις δύο πρώτες κατηγορί

ες, απαιτείται μεγάλη προσοχή και έλεγχος γιατί οι ρυπαντές μεταφέρο- 

νται απ’ ευθείας στο υπόγειο νερό.

Μεγαλύτερες ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων, μεταφέρονται 

με βαθιά πηγάδια και θάβονται σε πολύ βαθείς αλατούχους υδροφορείς, 

σε βάθος 300 μέχρι 2.000 μέτρα. Όπως είναι φυσικό τα βαθιά πηγάδια, 

είναι λιγότερο επικίνδυνα για το περιβάλλον και έχουν περισσότερα 

πλεονεκτήματα, κυρίως γιατί οι ρυπαντές που διαλύονται στο βαθύ υ

πόγειο νερό, είναι δύσκολο να βρουν διέξοδο προς τα πάνω και να μολύ

νουν εκμεταλλεύσιμους υδροφορείς που βρίσκονται σε μικρότερο βά

θος. Το μεγάλο χρονικό διάστημα επίσης που παραμένουν οι ρυπα

ντές στα βαθιά στρώματα, διευκολύνει την αποσύνθεση και αποικοδό

μηση των ασταθών χημικών συστατικών, την υποβάθμιση των ραδιε

νεργών στοιχείων και τη διάλυση των τοξικών ουσιών εξαιτίας της 

διασποράς. Αν και η επίδραση της προσρόφησης και της βιολογικής α

ποικοδόμησης έχει ευεργετικά αποτελέσματα στους περισσότερους
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ρυπαντές που κινούνται μέσα σε πορώδη εδάφη, έχει διαπιστωθεί πρό

σφατα, ότι υπάρχουν οργανικά συστατικά των βιομηχανικών αποβλήτων, 

τα οποία απαιτείται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και να διανύ- 

σουν πολύ μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να εξαφανιστούν τελείως.

Παρ’ όλη πάντως την ασφάλεια που παρέχει η διάθεση αποβλήτων 

σε πολύ βαθείς υδροφορείς, υπάρχει πάντοτε κίνδυνος ρύπανσης 

των υπερκείμενων εκμεταλλεύσιμων υδροφορέων, η μεταφορά των 

ρυπαντών σ’αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με τους εξής μηχανισμούς:

α. Με την αύξηση της πίεσης στους βαθείς υδροφορείς εξ’ 

αιτίας της λειτουργίας των πηγαδιών φόρτισης, διευκολύνεται η ανοδι

κή κίνηση των συστατικών των αποβλήτων, είτε μέσα από εγκαταλελειμ- 

μένα πηγάδια, είτε περνώντας από υπερκείμενα διαπερατά ή ημιδιαπε- 

ρατά στρώματα.

β. Η ανοδική κίνηση των ρυπαντών μπορεί να συμβεί και κατά 

μήκος της εξωτερικής περιμέτρου των γεωτρήσεων.

γ. Η διαρροή προς τα πάνω τέλος, συμβαίνει στις περιπτώσεις 

ρηγμάτωσης των αδιαπέρατων υπερκειμένων σχηματισμών, εξ’ αιτίας 

της δημιουργούμενης πίεσης από τα πηγάδια φόρτισης. Η αντοχή στο 

χρόνο πολλών επικίνδυνων ρυπαντών, σε συνδυασμό με τους μηχανι

σμούς που επιτρέπουν την ανοδική μεταφοράς τους, είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν τελικά ρύπανση σε υπερκείμενους υδροφορείς που χρη

σιμοποιούνται για παροχή καθαρού νερού.

Επεξεργασία καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων

Η επεξεργασία καθαρισμού των οικιακών λυμάτων και των βιομη

χανικών αποβλήτων αποβλέπει, με τις μεθόδους διαδικασίας που χρησι

μοποιεί, στην απομάκρυνση και τροποποίηση βλαβερών και τοξικών ου

σιών μικροβιακής και χημικής προέλευσης. Είναι απαραίτητη διαδικασία 

και πρωταρχικής σημασίας ενέργεια για τη διάσωση του περιβάλλοντος 

και την προστασία της υγείας.

Ένας από τους στόχους της υγιεινής περιβάλλοντος είναι η μη α

πόρριψη στις θάλασσες, ποτάμια, λίμνες κ.λ.π. λύμάτων και αποβλήτων 

που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία καθαρισμού.
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Οι μικροβιακοί και χημικοί παράγοντες που περιέχονται σ’ αυτά 

προκαλούν διαταραχή στην οικολογία του υδάτινου περιβάλλοντος, 

μολύνουν και ρυπαίνουν πόσιμα νερά (επιφανειακά και υπόγεια), είδη 

διατροφής που προέρχονται από θάλασσες, ποτάμια και λίμνες και κα

ταστρέφουν τις κολυμβητικές περιοχές με επιπτώσεις στην οικονομία, 

αναψυχή και υγεία του ανθρώπου. Ακόμη αλλοιώνουν αισθητικά τη φύ

ση.

Η επεξεργασία καθαρισμού είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που 

πρέπει να μελετηθεί ορθά, ώστε να έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, 

δηλαδή της αδρανοποίησης των λυμάτων - αποβλήτων που θα καταλή

ξουν στο υδάτινο περιβάλλον. Το κόστος μιας τέτοιας κατασκευής είναι 

τεράστιο και στη χώρα μας έχει συστηματικά παραμεληθεί.

Τα βιομηχανικά απόβλητα καταλήγουν επίσης στους χώρους επε

ξεργασίας καθαρισμού λυμάτων - αποβλήτων για να υποστούν την ίδια 

διαδικασία μαζί με τα λύματα, αλλά προηγουμένως πρέπει να γίνει εξου- 

δετέρωση ή απομάκρυνση των τοξικών και μη βιοαποδομήσιμων συστα

τικών, με πρόσθετες διεργασίες αναλόγως με τη βιομηχανία και τα υλικά 

που χρησιμοποιούνται. Τα απόβλητα περιέχουν πλήθος τοξικών ενώσεων 

και στοιχείων όπως μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο, βιοκτόνα, απορρυ

παντικά, ραδιενεργά κατάλοιπα, πετρέλαια, καρκινογόνες ουσίες, παθο- 

γόνους μικροοργανισμούς κ.λπ. Προκαλούν ακόμη θερμική ρύπανση και 

διαταραχή της ισορροπίας του οξυγόνου στο νερό.

Η επεξεργασία καθαρισμού λυμάτων και αποβλήτων συνοπτικά 

περιλαμβάνει:

1. Πρωτοβάθμια ή μηχανική επεξεργασία: εσκαρισμός και διαχω

ρισμός των στερεών από τα υγρά συστατικά με καθίζηση. Μείωση του 

αρχικού BOD5 κατά 25-40%.

2. Δευτεροβάθμια ή βιολογική επεξεργασία: διάσπαση των δια

λυμένων και αιωρούμενων οργανικών ουσιών με δράση των αερόβιων 

σαπροφυτικών μικροοργανισμών. Μείωση του αρχικού BOD5 κατά 95%.

3. Τελική χλωρίωση (ενδεχομένως)

Από τις πιο πάνω επεξεργασίες δημιουργείται μεγάλη ποσότητα 

λάσπης που έχει υπολογισθεί σε 700 KG/άτομο/ετησίως. Υπάρχει μεγά-
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λο πρόβλημα εναπόθεσης (θάλασσα ή έδαφος) της λάσπης λόγω της πε

ριεκτικότητας σε ιόντα μετάλλων και παθογόνους μικροοργανισμούς.

Η πλήρης επεξεργασία των λυμάτων αποβλήτων είναι υψηλού κό

στους, αλλά ο καλύτερος τρόπος προστασίας ανθρώπου και περιβάλλο

ντος.

Οδηγία EE/96/61 via τον Ολοκληοωυένο Έλεγχο και Πρό

ληψη της

POnavanc στη Βιουηγανία.

Ο Ολοκληρωμένος Έλεγχος και η Πρόληψη της Ρύπανσης αντιμε

τωπίζει το περιβάλλον ως ενιαίο σύνολο και αποβλέπει στην επίλυση του 

προβλήματος της ρύπανσής του μέσω της πρόληψης στην πηγή δη

μιουργίας των ρύπων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, αποβλέπει στην ε- 

λαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις βιο

μηχανικές και τις άλλες δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού είναι απαραίτητη η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνι- 

κών-ΒΔΤ ( Best Available Techniques- ΒΑΤ) κάθε βιομηχανικού κλάδου.

Καθοριστικής σημασίας στόχος του ολοκληρωμένου συστήματος 

ελέγχου είναι η πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης του 

περιβάλλοντος στο σύνολό του, δηλαδή στόχος είναι η επίτευξη της 

■βέλτιστης λύσης για το περιβάλλον" με την πρόληψη της εκπομπής ρυ- 

πογόνων ουσιών, εφόσον είναι δυνατόν, ή την ελαχιστοποίησή τους εάν 

είναι αναπόφευκτες.

Στο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης 

λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις διαφόρων ουσιών ή επιμέρους βιομη

χανικών δραστηριοτήτων και στους τρεις τομείς του περιβάλλοντος, 

δηλ. την ατμόσφαιρα, το έδαφος και το νερό, στο πλαίσιο της ίδιας δια

δικασίας για την χορήγηση άδειας. Έτσι, υπερβαίνεται το παραδοσιακό 

πλαίσιο του ελέγχου της ρύπανσης από τη στιγμή που ενθαρρύνεται η 

πρόβλεψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εκπομπών, όχι απλώς 

στο τμήμα του περιβάλλοντος στο οποίο απελευθερώνονται (π.χ. στην 

ατμόσφαιρα), αλλά εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι εν λόγω εκπομπές
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να προσβάλουν και άλλα τμήματα του περιβάλλοντος με αρνητικές επι

πτώσεις στα ύδατα και στο έδαφος.

Η Οδηγία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων (αριθμός L 257/10-10-96) και καθορίζει μεταξύ άλλων 

και την ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση των πλέον ρυπογόνων βιο

μηχανιών.

Η αδειοδότηση της βιομηχανίας, (σε ότι αφορά το περιβάλλον), 

στη χώρα μας υλοποιείται μέσω των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλο

ντικών όρων και των άδειων λειτουργίας. Η υλοποίηση της έκδοσης των 

Περιβαλλοντικών όρων (και κατ’ επέκταση της αδειοδότησης της βιομη

χανίας) στην Ελλάδα γίνεται μέσω της Οδηγίας 85/337. Η Οδηγία 

96/61/ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία αυτή, για τις 

περισσότερο ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ στην Νομοθεσία, θα πρέπει 

να γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 21, το αργότερο σε τρία έτη μετά την δη

μοσίευση της (ημερομηνία εφαρμογής). Δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο 

του 1999. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει η βιομη

χανία να υιοθετεί (και να περιγράφει στην αίτησή της, ή στην ΜΠΕ) τις 

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Αυτές θα καθορίζονται και ανανεώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι βιομηχανικές μονάδες θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, στις οποίες 

θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι νέες ρυθμίσεις το αργότερο σε τρία έ

τη μετά την έναρξη ισχύος (δηλαδή από το 1999). Για τις υφιστάμενες 

μονάδες, δίνεται μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής μέχρι οκτώ έ

τη, από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας (δηλαδή το 2007, άρθρο 5). 

Η περίοδος αυτή δεν θα ισχύει προκειμένου για εκσυγχρονισμούς ή επε

κτάσεις που συνεπάγονται ουσιώδη διαφοροποίηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, θα πρέπει να υπάρχει συ

ντονισμός της διαδικασίας έκδοσης των διαφόρων επιμέρους αδειών και 

εγκρίσεων που απαιτούνται για την λειτουργία των βιομηχανιών οι οποί

ες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Στοιχείο κλειδί της Οδηγίας αυτής είναι οι Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές οι οποίες νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 ως εξής:
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Οι "Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές" θεωρούνται το πλέον αποτε

λεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και των 

μεθόδων λειτουργίας το οποίο υποδεικνύει την πρακτική δυνατότητα 

συγκεκριμένων τεχνικών παραγωγής να συνιστούν τη βάση κατ’ αρχήν 

των οριακών τιμών εκπομπής με στόχο την αποφυγή και, όταν αυτό είναι 

αδύνατον, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεών τους για 

το περιβάλλον στο σύνολό του. Στις "τεχνικές” περιλαμβάνονται τόσο η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατα

σκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης, 

"διαθέσιμες" τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει 

την εφαρμογή τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονο

μικούς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κό

στους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως του εάν οι ως άνω τεχνικές 

χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός οικείου Κράτους-Μέλους, εφόσον 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σ’ αυτές με λογι

κούς όρους, "βέλτιστες" σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές, όσον α

φορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλ

λοντος στο σύνολό του.

Επιχειρησιακό Πρόνοαυυα «Περιβάλλον»

Οι περιβαλλοντικές δράσεις κάτω από προϋποθέσεις και ανάλογα 

με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας μπορούν να αποτελέσουν εργα

λείο ανόδου του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου αυ

τής.

Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει τέτοιες κοινωνικοοικονομικές δο

μές που κατάλληλες περιβαλλοντικές δράσεις ενταγμένες σε ένα ολο

κληρωμένο, συνεκτικό και αλληλοεπηρεαζόμενο από άλλες δράσεις 

σχέδιο, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μοχλό στην αναπτυξια

κή πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Οι δράσεις που προτείνονται για την προστασία του περιβάλλο

ντος μέσα από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και το Ταμείο Συ

νοχής (Τ.Σ.) εκτός από την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα διότι:
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' αποτελούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που επεμβαίνει 

σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών παραμέτρων

> εισάγουν την αρχή της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλο

ντικών δεδομένων όπως: υδατικό περιβάλλον, το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλ

λον, τα στερεά και τοξικά απόβλητα

εκσυγχρονίζουν, ανανεώνουν και αναδιατάσσουν, στα πλαίσια 

των δυνατοτήτων τους, μέρος των υφισταμένων παραγωγικών 

δομών της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τον εκσυγχρονι

σμό της βιομηχανίας επιτυγχάνεται αφ’ ενός μείωση της βιομηχα

νικής ρύπανσης αφ’ ετέρου αύξηση της παραγωγικότητας, βελτί

ωση των παραγομένων προϊόντων, μείωση του κόστους παραγω

γής

> προωθούν, σε συνεργασία και σύμφωνα και με τους στόχους των 

αντίστοιχων προγραμμάτων των κατά περίπτωση αρμοδίων Υ

πουργείων και Περιφερειών, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

χώρας μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται ότι δράσεις για την επεξεργασία λυμά

των, καθαρισμό πολυσύχναστων ακτών κολύμβησης, αναβάθμιση των ι

στορικών κέντρων πόλεων, διατήρηση και αναβάθμιση του μοναδικού 

ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, τον οικοτουρισμό, τη μείωση της η- 

χορρύπανσης σε νησιωτικές περιοχές, στοχεύουν τόσο στη βελτίωση 

του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος όσο και στην ποιοτική 

αναβάθμιση του προσφερομένου τουριστικού προϊόντος για την προ

σέλκυση υψηλού και διεποχιακού επιπέδου τουριστών.

Οι προτεινόμενες δράσεις για το περιβάλλον βρίσκονται σε πλή

ρη αρμονία με τις αρχές και τους στόχους του 5ου Προγράμματος Δρά

σης για το περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους στό

χους του 5ου Προγράμματος Δράσης η απαίτηση για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος ενσωματώνεται στο σχεδίασμά και σε όλες τις αποφά

σεις για τους κρίσιμους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, των Με

ταφορών, της Γεωργίας και του Τουρισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
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ότι αποτελεί κοινή επιδίωξη όλων η Αειφόρος Ανάπτυξη. Απαιτούνται ο

λοκληρωμένες παρεμβάσεις όπου οι παραγωγικές δυνάμεις, η διαχείρι

ση των φυσικών πόρων και η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος συμβαδίζουν μέσα από αλληλοσυσχετιζόμενες και αλλη- 

λοεπηρεαζόμενες δράσεις. Εκτιμάται ότι οι βασικές αρχές του παγκο

σμίου κινήματος για την προστασία του περιβάλλοντος, της 'ολοκληρω

μένης θεώρησης' και των 'αλληλοεπηρεαζόμενων πολιτικών" ελήφθη 

σοβαρά υπόψη στην επεξεργασία και κατάρτιση των προτεινομένων πε

ριβαλλοντικών δράσεων. Επίσης λόγω του αναπτυξιακού χαρακτήρα αυ

τών, όπως προαναφέρθηκε, η συμβολή στην προσπάθεια σύγκλισης των 

οικονομικών δομών της χώρας με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 

εκφράστηκαν και συμφωνήθηκαν μέσα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

θα είναι ουσιαστική.

Οι προτεινόμενες περιβαλλοντικές δράσεις και οι οικολογικές 

παρεμβάσεις παρουσιάζουν ολότητα και συνεκτικότητα διότι καλύπτουν 

όλο το φάσμα των σχέσεων των ανθρώπων με το χώρο και τη φύση. Οι 

δράσεις αυτές:

> αναλύουν τα προβλήματα και περιγράφουν τις παρεμβάσεις για 

την ποιότητα του περιβάλλοντος

> διαχειρίζονται ορθολογικά τη φύση, τους φυσικούς πόρους και 

τα οικοσυστήματα με κρίσιμες ισορροπίες

> προστατεύουν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

> ελέγχουν τις πηγές ρύπανσης και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

στο περιβάλλον

> ευαισθητοποιούν τους πολίτες σε θέματα διαχείρισης και προ

στασίας του περιβάλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ένας ακόμη κίνδυνος για τη σημερινή επιχείρηση είναι ο κίνδυνος 

εξαιτίας των μεταφορών.

Οι μεταφορές σαν παράγοντας κινδύνου, υπεισέρχονται από το 

ξεκίνημα ήδη, της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πρώτες ύλες και τα 

ημιπροϊόντα πρέπει να μεταφερθούν στη μονάδα παραγωγής για να ξε

κινήσει η παραγωγή. Η διασφάλιση της μεταφοράς των πρώτων υλών εί

ναι αναγκαία για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής.

Μετά την παραγωγή του τελικού προϊόντος αυτό πρέπει να μετα

φερθεί για να διατεθεί μέσα από το υπάρχον δίκτυο πώλησης. Επομένως 

το τελικό προϊόν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο από τις μεταφορές και στο 

στάδιο της διάθεσής του.

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις μεταφορές διακρίνονται σε 

δύο ειδών:

α. Κίνδυνοι που πλήττουν την ίδια την επιχείρηση: Μερική ή ο

λική καταστροφή των μεταφερόμενων υλικών. Εργατικά ατυ

χήματα.

^ β. Κίνδυνοι που πλήττουν το περιβάλλον: Διαρροή επικίνδυνων 

χημικών ουσιών, με αποτέλεσμα, ατύχημα μεγάλης εκτάσεως.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές είναι ο σιδηρό

δρομος, τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και τα πλοία.

Συχνά η απόσταση από το σημείο παραγωγής του προϊόντος μέ

χρι τον καταναλωτή είναι πολύ μεγάλη. Είναι φυσικό και ωστόσο αναπό

φευκτο πολλές φορές, η απόσταση αυτή να επιδρά στην ποιότητα και όχι 

μόνο του προϊόντος, ανάλογα βεβαίως και με τη φύση του. Όταν αυτό 

είναι ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες, τότε πιθανόν να αλλοιωθεί μερι

κώς ή και να καταστεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Παρακάτω δίδεται

209



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KIN Δ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

σχηματικά, παράδειγμα της διαδρομής και των σημείων αποθήκευσης ε

νός προϊόντος, μέσα από το δίκτυο πώλησής του.

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Υ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

.V.ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ

Υ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

Υ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Υ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Όπως διακρίνεται και στο σχήμα, η ευπάθεια του προϊόντος αυ

ξάνεται ανάλογα με την απόσταση και αυτό συμβαίνει συχνά ανεξάρτητα 

από τη φύση του προϊόντος.

Για την αποφυγή ή την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου οι επι

χειρήσεις πρέπει:
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m- Να φροντίσουν για την πλέον ασφαλέστερη μορφή συσκευασίας των 

προϊόντων τους.

w Να υιοθετούν τους κατάλληλους για κάθε προϊόν κανόνες ασφάλειας 

στη μεταφορά και στην αποθήκευσή τους.

Να εξετάζουν την προοπτική πιθανής μείωσης της διαδρομής Παρα

γωγή - Καταναλωτής ή τη μείωση των ενδιάμεσων σημείων αποθή

κευσης των προϊόντων.

w Να καλύπτουν τα προϊόντα τους με ασφαλιστικά συμβόλαια όταν και 

αν το κρίνουν απαραίτητο.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με κάποια πρόβλεψη της SKADIA, η ζημιά στις με

ταφορές συμβαίνει μεταξύ πωλητών και αγοραστών, και μπορεί να χωρι

στεί στο 1/3, εξ’ αιτίας ναυαγίου και κυκλοφοριακών ατυχημάτων, και 

σε 2/3 που συμβαίνει στη διάρκεια φορτώματος, επαναφορτώματος και 

ξεφορτώματος.

Ένα πλοίο μπορεί να βυθιστεί, να ανατραπεί, να προσκρούσει 

στην στεριά, να συγκρουστεί ή να επηρεαστεί από φωτιά, έκρηξη ή κα

ταιγίδες.

Τα τραίνα και τα οχήματα μπορούν να εκτεθούν σε μποτιλιάρισμα, 

φωτιά, έκρηξη, καταιγίδες, εκτροχιασμό, σύγκρουση, αναποδογύρισμα 

ή βύθισμα σε χαντάκι

Ένα φορτηγό-αεροπλάνο, μπορεί να επηρεαστεί από παρόμοιες 

περιπτώσεις.

Ο πωλητής και ο αγοραστής δεν έχουν πολλές πιθανότητες να 

προκαλέσουν τέτοιες ζημιές. Από την άλλη μεριά, μπορούν να ελαττώ

σουν τη ζημιά, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια φορτώματος, 

επαναφορτώματος και ενδιάμεσης αποθήκευσης, π.χ. κλοπή, απώλεια, 

υγρασία, σπάσιμο, βροχή και χιόνι, σκουριά, παγετός και ζέστη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

Το γενικό οικονομικό χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής περιόδου εί

ναι: "Η Αύξηση του Επιχειρηματικού Κινδύνου".

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, όπως έχουμε αναφέρει και στα πρώτα κε

φάλαια, διακρίνεται σε Λειτουργικό (ΛΚ) και Χρηματοοικονομικό (ΧΚ). 

Έχει αποδειχθεί πλέον κατ' επανάληψη ότι δεν αρκεί ο συνδυασμός, τε

χνολογία παραγωγής, μικρό κόστος πρώτων υλών, και οργανωμένο 

marketing, για επιχειρησιακή επιτυχία. Ο ΧΚ είναι ικανός να επιφέρει 

την επιχειρησιακή αποτυχία. Κατά συνέπεια, ο ΧΚ δεν είναι δυνατόν να 

αγνοηθεί.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι το μέρος εκείνο της μεταβλητότη

τας των οικονομικών μεγεθών, η οποία δημιουργείται από τις ακόλου

θες τρεις μεταβλητές :

1. Τιμών,

2. Επιτοκίων,

3. Συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι όταν ο λειτουργικός κίνδυνος 

παραμένει σταθερός, ο επιχειρηματικός κίνδυνος αυξάνει, γιατί αυξά

νει ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, ο οποίος δημιουργείται από την με

ταβλητότητα των μεταβλητών των Τιμών, των Επιτοκίων και των Συναλ

λαγματικών Ισοτιμιών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αναφέρεται ότι η έννοια του ΧΚ και η προσπάθεια αντιμετώπισης των 

συνεπειών του αρχίζει περίπου το 2.000 π.Χ. στην Ινδία.

Συνεχίζεται

Φ στην Ελληνορωμαϊκή εποχή

Φ τον δωδέκατο αιώνα κατά την διάρκεια εορτών στην Αγγλία 

και Γαλλία

Φ τον δέκατο έβδομο αιώνα στην Ιαπωνία με τις συναλλαγές του 

ρυζιού, στη δε Ολλανδία με τις συναλλαγές που αφορούσαν 

τις τουλίπες.

Φ Τέλος, το 1848 στο Chicago των Η.Π.Α., αρχίζει πλέον η ορ

γανωμένη αντιμετώπιση των συνεπειών του ΧΚ, στις συναλλα

γές των δημητριακών και δημιουργείται το Board of Trade of 

the City of Chicago", το οποίο δημιουργεί το "The Forward 

Contracting". Για την δημιουργία ασφάλειας δημιουργείται η 

έννοια του "Margin". Στην συνέχεια, η αύξηση του όγκου των 

συναλλαγών δημιουργεί την έννοια του "Clearing House".

Φ Παράλληλα με το Chicago, παρόμοιες συναλλαγές αντιμετώ

πισης των συνεπειών του ΧΚ από την διακίνηση του βαμβα

κιού, δημιουργούνται στην Νέα Υόρκη.

Το 1922 αρχίζει η επίσημη θεσμοθέτηση των συναλλαγών οι ο

ποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του ΧΚ. Το Θεσμι

κό αυτό πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη οργανωμέ

νη αγορά των συναλλαγών αυτών, η οποία ονομάζεται "Αγορά Συμβο

λαίων".

Οι συναλλαγές για την αντιμετώπιση του ΧΚ συνεχίσθηκαν και ε- 

πεκτάθηκαν σε άλλα γεωργικά προϊόντα όπως, καφές, πλατίνα, ασήμι, 

χαλκός και άλλα.

Το 1974 δημιουργήθηκε η επίσημη πλέον επιτροπή The 

Commodity Futures Trading Commission, με σκοπό την νομική και θε

σμική δόμηση των συναλλαγών οι οποίες είναι συνέπεια του ΧΚ.
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Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1970 -1980, ο όγκος των συναλ

λαγών φθάνει σε απίστευτα ύψη. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο να αλλά

ξουν ριζικά πλέον οι συναλλαγές αυτές και να δημιουργηθούν οργανω

μένα πλέον χρηματιστήρια σε διάφορα κράτη και για διάφορα προϊόντα.
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ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προς την κατεύθυνση της αύξησης του ΧΚ πολύ σημαντικό ρόλο 

παίζει η διακύμανση της τιμής του πετρελαίου με τις πιθανές μη αναμε

νόμενες αυξήσεις στην τιμή του (OPEC). Επίσης η κατάργηση της 

Bretton Woods συμφωνίας, η οποία αναφέρεται στην σταθεροποίηση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των διάφορων νομισμάτων, δο

λαρίου ($) και ισοτιμίας χρυσού.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, δια- 

κρίνονται σε:

^Τεχνικές Πρόβλεψης.

^Δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν τον ισολογισμό της επι

χείρησης (in balance-sheet activities). 

φΔραστηριότητες οι οποίες δεν επηρεάζουν τον ισολογισμό της 

επιχείρησης (off balance-sheet activities).

Η πλέον αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή είναι η μεθοδο

λογία που περιέχει διάφορες συναλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν τον 

ισολογισμό της επιχείρησης (off balance-sheet activities). Η μεθοδολο

γία αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Χρηματοοικονομικής Μηχα

νικής - Διοικητικής του Κινδύνου.

Η Χρηματοοικονομική Μηχανική χρησιμοποιεί σαν εργαλεία τα 

νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα :

} Μελλοντικές Χρηματοοικονομικές Συμφωνίες (ΜΧΣν), (Forwards)

^ Μελλοντικά Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια (ΜΧΣλ), (Futures)

> Συμβόλαια Ανταλλαγής Χρηματοοικονομικών Ροών (ΣΑΧΡ), (Swaps)

> Μελλοντικά Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα (ΜΧΔ), (Optios).
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Τα Forwards, τα Futures και τα Swaps ανήκουν στην κατηγορία 

■Neutralizing risk" , ενώ τα Options στη κατηγορία "Insuransce 

Providing”.

FORWARDS

Τα Forwards είναι μια διμερής συμφωνία μεταξύ του αγοραστή 

και του πωλητή για την εκτέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής σε συγκε

κριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Οι συναλλασσόμενοι συμφωνούν εκ 

των προτέρων για την ποσότητα και την τιμή του εμπορεύματος που εί

ναι υπό συναλλαγή. Η διαφορά μεταξύ της spot και της Forward συναλ

λαγής είναι στο χρονικό σημείο που λαμβάνει χώρα η κάθε μία. Όταν 

φτάσει η ημερομηνία που έχει οριστεί να γίνει η συναλλαγή, ο αγορα

στής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που έχει συμφωνηθεί και ο πωλη- 

τής να του δώσει την συγκεκριμένη ποσότητα του εμπορεύματος στην 

προσυμφωνημένη τιμή, ανεξάρτητα από την τρέχουσα τιμή του εμπο

ρεύματος στην αγορά.

Ο πωλητής έχει δύο εναλλακτικούς τρόπου για να ικανοποιήσει 

την υποχρέωσή του προς τον αγοραστή. Πρώτον μπορεί να δώσει το 

συμφωνημένο εμπόρευμα από τα αποθέματα που έχει στην αποθήκη του 

και δεύτερον μπορεί να αγοράσει από την αγορά και να ικανοποιήσει 

την απαίτηση του αγοραστή.

Συμφωνίες Forwards συναντάμε στην αγορά ξένου νομίσματος, 

κρατικών ομολόγων, επιτοκίου. Ωστόσο η εξέλιξη και η ανάπτυξη των 

Forwards συναντά κάποια προβλήματα σχετιζόμενα κατά κύριο λόγο με 

τη συμμετοχή μικρών ανώνυμων "εμπόρων". Γενικά η αγορά των Forward 

συμφωνιών είναι άμεσα προσιτή μόνο στους μεγάλους "εμπόρους" που 

έχουν κάποια φήμη στην αγορά και καλή πιστοληπτική ικανότητα. Οι μι

κρότεροι "έμποροι" που θέλουν να συνάψουν Forward συμφωνίες θα 

πρέπει να κινηθούν έμμεσα και να γίνουν πελάτες κάποιου μεγάλου.

FUTURES

Ένας ορισμός των Future συμβολαίων είναι ο χαρακτηρισμός 

τους σαν πολύ τυποποιημένα συμβόλαια Forward που βασίζονται σε 

σχετικά μικρό αριθμό εμπορευμάτων, σταθερό μέγεθος συμφωνίας και
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περιορισμένο αριθμό σε ημερομηνίες ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Τα 

Futures επομένως μπορούμε να τα δούμε σαν εξειδικευμένα είδη For

ward συμφωνιών.

Τα Futures εμπορευμάτων δημιουργήθηκαν αρχικά για την προ

στασία των αγροτών από την διακύμανση της τιμής των προϊόντων τους. 

Συνήθως οι αγρότες υποβάλλονταν σε δαπάνες κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας της σοδειάς τους έχοντας την αβεβαιότητα της τιμής πώ

λησης των προϊόντων τους. Αν οι τιμές είναι χαμηλές ο αγρότης χάνει 

χρήματα. Πουλώντας όμως τα προϊόντα του με Future συμβόλαιο ο α

γρότης εξασφαλίζει το απαιτούμενο κέρδος του ακόμη και σε περίπτω

ση χαμηλών τιμών. Αντίθετα αν οι τιμές της αγοράς είναι υψηλές μπορεί 

να κερδίσει από την τιμή της αγοράς και να αντισταθμίσει το χάσιμο που 

είχε από τη Future πώληση των αγαθών του.

SWAPS

Ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε την έννοια του Swap εί

ναι να το θεωρήσουμε όμοιο με ένα χαρτοφυλάκιο από Forward συμφω

νίες. Αυτό είναι πραγματικό αν το Swap αναφέρεται σε νόμισμα, σε επι

τόκιο, σε συνδυασμό τους ή ακόμη και σε εμπορεύματα. To Swap είναι 

ταυτόσημο με μια ακολουθία από Forward συμφωνίες σε διαφορετικές 

ημερομηνίες λήξης.

Τα Swaps σε αντίθεση με τα Futures, που είναι υποσύνολο των 

Forwards, είναι πιο λιγότερο τυποποιημένα και πιο ευέλικτα. Μπορούν 

να έχουν ημερομηνία λήξης από ένα μήνα μέχρι 20 χρόνια, μπορούν να 

έχουν οποιοδήποτε ποσό, μπορούν να περιλαμβάνουν πληρωμές σε κά

θε επιθυμητή ημερομηνία, είναι διαθέσιμα σε διάφορες αγορές και με

σάζοντες συμπεριλαμβανομένου και τράπεζες.

OPTIONS

Η έννοια του Option σε κάποιο οικονομικό αγαθό παρέχει σε αυ

τόν που το έχει μια επιλογή. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από το αν έχει α

γοράσει το δικαίωμα να αγοράσει ένα αγαθό, αναφέρεται σαν call op

tion, ή να πουλήσει ένα αγαθό, put option. Η τιμή στην οποία θα εξα

σκηθεί το Option λέγεται exercise ή strike price. To option περιορίζεται
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σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η έχει ημερομηνία άσκησης. Ό

ταν το option μπορεί να ασκηθεί μόνο την ημερομηνία της λήξης του 

χαρακτηρίζεται σαν European Option, ενώ όταν μπορεί να ασκηθεί ο

ποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του λέγεται American Option.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ

ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ (ΔΑΝΕΙΑ. ΜΕΤΟΧΕΣ).

Τα νέα αυτά προϊόντα διαφέρουν από τα ήδη υπάρχοντα χρημα

τοοικονομικά προϊόντα, δηλαδή δάνεια (ομόλογα) και μετοχές, στο γε

γονός ότι διαχωρίζουν την χρηματοοικονομική συναλλαγή σε δύο χρονι

κά σημεία. Συγκεκριμένα :

ΦΊο πρώτο χρονικό σημείο αναφέρεται στην συμφωνία της συ

ναλλαγής

^Το δεύτερο χρονικό σημείο αναφέρεται στην εκτέλεση συμφω

νίας, παράδοση τιμολογιακής αξίας και παραλαβής του προϊό

ντος.

Αντίθετα, στα ήδη υπάρχοντα χρηματοοικονομικά προϊόντα (δά

νεια και μετοχές) η συμφωνία της συναλλαγής, η παράδοση της τιμολο

γιακής αξίας και η παραλαβή του προϊόντος γίνονται ταυτόχρονα στο ί

διο χρονικό σημείο.

Υπάρχουν οργανωμένες αγορές, δηλαδή "Χρηματιστήρια", όπου 

πραγματοποιούνται συναλλαγές με τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

και η γεωγραφική τους κατανομή είναι η εξής :

Φ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΦΡΙΚΗ και ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ :

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ι

ταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία, Νότιος 

Αφρική.

$ ΑΜΕΡΙΚΗ :

Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Καναδάς και Η.Π.Α.

% PACIFIC RIM :

Αυστραλία, Hong Kong, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ν.Ζηλανδία, Φιλιππί

νες, Σιγκαπούρη.
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Οι οικονομικές λειτουργίες των παραπάνω χρηματιστηρίων είναι :

Hedging

Δηλαδή, η αγορά και πώληση μελλοντικών συμβολαίων και δικαι

ωμάτων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Χρηματοοικονομικού 

Κινδύνου.

Παραδείνυατος Χάριν.

Είναι δυνατόν η τράπεζα, η οποία έχει επενδύσει σε αξιόγραφα 

εθνικού χρέους, να αποφύγει την μείωση της αξίας τους, από τυχόν αύ

ξηση των επιτοκίων πουλώντας Futures σε αξιόγραφα εθνικού χρέους.

Αντικειμενική Πρόβλεψη Τιμών.

Δεδομένου ότι οι πωλητές και οι αγοραστές των νέων αυτών χρη

ματοοικονομικών προϊόντων, πραγματοποιούν συναλλαγές, με σκοπό 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, 

συνεπάγεται ότι, δημιουργούνται αντικειμενικές πληροφορίες για την 

διαχρονική διάθρωση των Τιμών, των Επιτοκίων και Συναλλαγματικών Ι

σοτιμιών.

Λόγω του ρυθμού και του ύψους μεταβλητότητας των Τιμών, των 

Επιτοκίων και των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, είναι δύσκολο να εξηγή

σει κανείς την έλλειψη πραγματοποίησης συναλλαγών για την αντιμε

τώπιση των συνεπειών του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, διότι :

*“► Αποτελεί αποτελεσματικό και όχι δαπανηρό μηχανισμό αντιμετώ

πισης του αυξημένου πλέον χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

Δεδομένου ότι αντιμετωπίζεται η μεταβλητότητα των Τιμών, των 

Επιτοκίων και των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική δημιουργία προϋπολογι- 

στικών καταστάσεων.

Δημιουργεί μείωση του κόστους χρηματοδότησης, σαν συνέπεια 

ελέγχου του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Δημιουργεί ασφάλεια στην διαχείριση χαρτοφυλακίων και αμοι

βαίων κεφαλαίων.
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*“► Δεδομένου ότι, "The portfolio management", είναι δυνατόν να 

γίνει χρησιμοποιώντας τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συ

νεπάγεται ότι μειώνεται το κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

και αμοιβαίων κεφαλαίων.

^ Αυξάνει την αποτελεσματική διακίνηση και κατανομή του χρημα

τοοικονομικού κινδύνου.

*“► Δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείρι

ση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

*“► Η δημιουργία οργανωμένων τέτοιων αγορών, επιτρέπει την απο

τελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου.

Δημιουργία προϋποθέσεων για την δημιουργία και ανοιπτυξη 

δευτεροβάθμιας αγοράς τόσο για κρατικά, όσο και για ιδιωτικά 

δάνεια,

Δημιουργεί νέες Θέσεις εργασίας.

Δημιουργεί νέες ευκαιρίες στον μετοχικό επενδυτή για την επι

πλέον διαφοροποίηση του επενδυτικού κινδύνου.

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το γενικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι η χρη

ματοδότηση δια μέσου δανεισμού. Η μορφή αυτή δανειοδότησης είναι 

μεν έντονη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχει λάβει δε, πολύ ανησυχητικές 

διαστάσεις στον δημόσιο τομέα, με τα γνωστά πλέον αρνητικά αποτελέ

σματα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη για την δημιουργία συναλλαγών 

με τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα σε :

♦ Τίτλους εθνικού χρέους

♦ Τίτλους επιχειρησιακής δανειοδότησης

♦ Τίτλους ενυπόθηκων δανείων

Δεδομένου ότι το εθνικό μας χρέος εκδίδεται περίπου σε 32 ξένα 

νομίσματα, δημιουργείται άμεση ανάγκη για την πραγματοποίηση συ

ναλλαγών σε αυτά τα νομίσματα, χρησιμοποιώντας τα νέα χρηματοοικο
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νομικά προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι, το 

πραγματικό κόστος χρηματοδότησης είναι μεγαλύτερο από το ονομα

στικό.

Στην συνέχεια, εάν αναλογιστούμε ότι η μέση επιχείρηση αντιμε

τωπίζει αύξηση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, είτε διαμέσου των 

Εισπρακτέων Απαιτήσεων (Ε/Α), είτε διαμέσου των Πληρωτέων Υποχρε

ώσεων (Π/Υ), συνεπάγεται ότι, η επιχειρησιακή διοίκηση θα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη, την χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών, για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του ΧΚ.

Επιπλέον, η χρησιμοποίηση των νέων χρηματοοικονομικών προϊ

όντων, σε συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, θα ενισχύσει σημαντικά την 

αγροτική οικονομία.

Τέλος, η εφαρμογή των προϊόντων αυτών στον γενικό δείκτη 

χρηματιστηρίου ή σε μετοχές, θα επιτρέψει αφενός την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του κινδύνου και αφετέρου θα ενισχύσει σημαντικά την 

ρευστότητα της χρηματιστηριακής αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - τράπε

ζες, καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην δημιουρ

γία, όσο και στην διάδοση και ενημέρωση για τα προϊόντα αυτά.
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FX-OPTION

To FX-OPTION χρησιμοποιείται για την κάλυψη συναλλαγματικού 

κινδύνου εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή για την λή

ψη θέσης στην αγορά συναλλάγματος.

Είναι το δικαίωμα αγοράς (ή πώλησης) ενός νομίσματος έναντι ε

νός άλλου νομίσματος σε μελλοντική ημερομηνία.

Τρία στοιχεία στοιχειοθετούν την διαδικασία : 

ΐ. ορισμένη τιμή εξάσκησης (strike price) 

ϋ. ορισμένη ημερομηνία λήξης 

iii. ποσόν

Οι Ελληνικές Εταιρείες έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση 

των FX-OPTIONS :

★ Για κάλυψη εμπορικών συναλλαγών (οποιαδήποτε λήξη).

★ Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές (χρηματοοικονομικού τύπου). 

Ελάχιστη διάρκεια 3 μήνες (π.χ. για κάλυψη δανείων Π.Δ.1976 σε 

ξένο νόμισμα).

★ Σαν αυτόνομη συναλλαγή (speculation) με ελάχιστη διάρκεια 3 

μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ FX OPTION ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΣ

Στα FX-Options ο πελάτης ορίζει την τιμή την οποία επιθυμεί να 

διασφαλίσει.

To FX-Option δεν είναι δεσμευτικό. Είναι δικαίωμα αλλά όχι υπο

χρέωση. Η εξάσκηση του δικαιώματος στην προσυμφωνημένη λήξη δεν 

είναι υποχρεωτική. Εάν η υποχρέωση ή απαίτηση παύσει να ισχύει, ο 

πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει την συναλλαγή.

Προσφέρει στον αγοραστή του δικαιώματος το πλεονέκτημα να 

επωφελείται από ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς, έχοντας ταυτοχρόνως 

προστατευθεί από τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Προσφέρει την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί ο συμβαλλόμενος 

την άποψή του για τις κινήσεις στην αγορά με μέγιστο κόστος το ποσόν 

του ασφαλίστρου.
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Δεν προϋποθέτει πιστωτικό όριο για την εταιρεία, σε αντίθεση με 

το προθεσμιακό συνάλλαγμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY FX OPTION.

Κάνοντας χρήση για hedging επιτυγχάνεται συγχρόνως :

ΚΑΛΥΨΗ : η τιμή εξάσκησης είναι εγγυημένη, 

και

ΕΠΕΝΔΥΣΗ : το δικαίωμα αφήνει ανοιχτή την δυνατότητα να επω

φεληθεί ο αγοραστής από ευνοϊκές κινήσεις στις αγο

ρές συναλλάγματος (το οποίο δεν είναι εφικτό στην 

προθεσμιακή αγορά).

Κάνοντας χρήση για speculation επιτυγχάνεται συγχρόνως : 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ : Ο αγοραστής παίρνει θέση στην αγορά συναλλάγμα

τος. Εάν η άποψή του επαληθευθεί, τα πιθανά κέρδη 

είναι υψηλά, 

και

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Εάν η άποψη του αγοραστή δεν επαληθευθεί, το δικαί

ωμα δεν εξασκείται και η “ζημιά" περιορίζεται στο πο

σό του ασφαλίστρου.

Τα είδη FX-OPTIONS είναι δύο :

To FX-CALL όταν ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να αγοράσει 

ορισμένο ποσό συναλλάγματος έναντι δραχμής.

To FX-PUT όταν ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να πουλήσει ο

ρισμένο ποσό συναλλάγματος έναντι δραχμής.

Για την αγορά του δικαιώματος FX-OPTION, η εταιρεία καταβάλ

λει στην τράπεζα την ημέρα της συνομολόγησης ασφάλιστρο, το οποίο 

εξαρτάται από :

★ την διαφορά μεταξύ της τιμής εξάσκησης (strike price) και 

προθεσμιακής τιμής την ημέρα της συμφωνίας.

την διάρκεια του δικαιώματος.

★ το volatility της ισοτιμίας, δηλαδή το πόσο "κινείται" η συγκε

κριμένη ισοτιμία.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ FX-OPTION.

Σήμερα

Συμφωνία

1 Σεπτεμβρίου 1998 (ισοτιμία DEM/GRD 176,59)

Ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να αγοράσει από 

την Τράπεζα DEM 1.000.000 έναντι δραχμής.

Τιμή Εξάσκησης 185 DEM/GRD

Λήξη

Ασφάλιστρο

10 Απριλίου 1999

4 δραχμές ανά DEM (DEM 1.000.000 X 4)

Εάν στην λήξη η τρέχουσα ισοτιμία DEM/GRD είναι π.χ. 180, ο 

πελάτης θα αφήσει την συμφωνία να εκπνεύσει και θα αγοράσει τα DEM 

στην spot αγορά. Εάν η spot τιμή είναι 190, ο πελάτης θα εξασκήσει το 

δικαίωμα στην τιμή εξάσκησης δηλ. στο 185.

Εάν καθ’ οδών η υποχρέωση (ή απαίτηση) σε ξένο νόμισμα παυ

σει να υφίσταται, τότε ο πελάτης μπορεί να πουλήσει το option πίσω 

στην Τράπεζα με ενδεχόμενο κέρδους.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

CALL PUT

(ΑΓΟΡΑ Ξ/Ν) (ΠΩΛΗΣΗ Ξ/Ν)

Υψηλότερη προθεσμιακή τιμή

Μεγαλύτερη διάρκεια

Υψηλότερη τιμή εξάσκησης I ί
I 1 
I t

Μεγαλύτερο 'Volatility " I ί
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INTEREST RATE OPTION.

To INTEREST RATE OPTION αποτελεί προϊόν κάλυψης επιτοκια- 

κού κινδύνου για συναλλαγές στην αγορά χρήματος και προϊόν για τη 

λήψη θέσης στην αγορά χρήματος.

Είναι το δικαίωμα τοποθέτησης ή δανεισμού σε μελλοντική ημε

ρομηνία, με :

τΑγ ορισμένο επιτόκιο (strike rate)

★ συγκεκριμένο διάστημα τοποθέτησης ή δανεισμού

★ ποσόν

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ INTEREST RATE OPTION ΕΝΑΝΤΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (FRA).

> Η εταιρεία ορίζει το επιτόκιο το οποίο επιθυμεί να διασφαλίσει.

> To interest rate option δεν είναι δεσμευτικό. Η εξάσκηση του δικαιώ

ματος στην προσυμφωνημένη ημερομηνία δεν είναι υποχρεωτική. Σε 

περίπτωση παύσης της ανάγκης δανεισμού ή τοποθέτησης ο πελάτης 

δεν εξασκεί.

Τ Προσφέρει στον αγοραστή του δικαιώματος το πλεονέκτημα να επω

φελείται από ευνοϊκές κινήσεις των επιτοκίων, ενώ έχει ταυτοχρόνως 

διασφαλίσει το κόστος χρηματοδότησης ή την απόδοση της τοποθέ

τησής του.

^ Προσφέρει την δυνατότητα εκμετάλλευσης της άποψης της εταιρεί

ας για τις κινήσεις των επιτοκίων στην αγορά χρήματος με μέγιστο 

κόστος το ποσό του ασφαλίστρου.

Τ Δεν προϋποθέτει πιστωτικό όριο από την Τράπεζα για την εταιρεία σε 

αντίθεση με το FRA.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY INTEREST RATE OPTION

Κάνοντας χρήση για hedging επιτυγχάνεται συγχρόνως :

ΚΑΛΥΨΗ : Το επιτόκιο κατάθεσης ή δανεισμού είναι ορισμένο, 

και

ΕΠΕΝΔΥΣΗ : Ο αγοραστής δύναται να επωφεληθεί από ευνοϊκή κίνηση 

των επιτοκίων στην αγορά (το οποίο στην περίπτωση tou 

FRA δεν είναι δυνατόν),

Κάνοντας χρήση για speculation επιτυγχάνεται συγχρόνως :

ΕΠΕΝΔΥΣΗ : Η εταιρεία εκμεταλλεύεται την άποψή της για την πορεία 

των επιτοκίων.

και

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Σε περίπτωση που η άποψη της εταιρείας δεν επαληθευθεί 

και το δικαίωμα δεν εξασκηθεί, το μόνο έξοδο είναι το κα- 

ταβληθέν ασφάλιστρο.

Τα είδη INTEREST RATE OPTIONS είναι δύο :

ΦΤο CAP όταν ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να δανεισθεί σε ορι

σμένο επιτόκιο.

^Το FLOOR όταν ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να τοποθετήσει σε 

ορισμένο επιτόκιο.

Για την αγορά του INTEREST RATE OPTION, η εταιρεία την ημέρα 

της συμφωνίας καταβάλλει στην τράπεζα ένα ασφάλιστρο το οποίο ε- 

ξαρτάται από :

'“► την διαφορά του επιτοκίου του δικαιώματος (strike rate) και του προ

θεσμιακού επιτοκίου την ημέρα της συμφωνίας.

'“►την διάρκεια του δικαιώματος.

'-►το volatility των επιτοκίων.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ INTEREST RATE OPTION.

Σήμερα : 1 Σεπτεμβρίου 1998 (επιτόκιο 6 μηνών σήμερα 21%).

Συμφωνία : Ο πελάτης αγοράζει το δικαίωμα να δανειστεί από

την Τράπεζα Δρχ. 500.000.000 για 6 μήνες σε 

ένα τρίμηνο από σήμερα (στις 1/12/98). 

Επιτόκιο εξάσκησης : 20%

Ημερομηνία εξάσκησης : 29/11/98 

Ασφάλιστρο Δρχ. 1.000.000

Εάν την ημερομηνία εξάσκησης το τρέχον επιτόκιο του τριμήνου είναι 

19%, ο πελάτης θα αφήσει την συμφωνία να εκπνεύσει και θα δανεισθεί 

στην αγορά. Εάν το τρέχον επιτόκιο διατραπεζικής είναι 227ο, ο πελά

της θα εξασκήσει το δικαίωμα στο επιτόκιο εξάσκησης, δηλ. στο 20%.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει την διαφορά των επιτοκίων (δηλ. 2% για 6 μή

νες για ποσόν 500.000.000). Ο πελάτης στην συνέχεια δανείζεται είτε 

από την εν λόγω Τράπεζα, είτε από άλλη Τράπεζα. Εάν εν τω μεταξύ η 

ανάγκη δανεισμού του πελάτη έχει παύσει να υφίσταται, τότε εισπράττει 

απλώς την διαφορά του επιτοκίου.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ.

CAP FLOOR

(ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

Υψηλότερο επιτόκιο εξάσκησης 

Υψηλότερο προθεσμιακό επιτόκιο 

Μεγαλύτερη διάρκεια 

Μεγαλύτερο "Volatility "
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INTEREST RATE SWAP (Ανταλλαγή επιτοκίων)

To Interest rate Swap αποτελεί αφενός ένα προϊόν κάλυψης του 

επιτοκιακού κινδύνου για συναλλαγές στην αγορά χρήματος, και αφετέ

ρου ένα προϊόν για τη λήψη θέσης στην αγορά χρήματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO INTEREST RATE SWAP

To Interest rate Swap είναι μια συμφωνία στην οποία ο πελάτης και η 

τράπεζά του, συμφωνούν να ανταλλάξουν δύο σειρές πληρωμών, προ

γραμματισμένες να γίνουν σε τακτές ημερομηνίες.

Ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει στον άλλο επιτόκιο σταθερό και 

προκαθορισμένο για όλη την διάρκεια της συμφωνίας, ενώ ο άλλος πλη

ρώνει μεταβλητό επιτόκιο που ορίζεται από τα εκάστοτε τρέχοντα επι

τόκια.

Τα στοιχεία του INTEREST RATE SWAP είναι :

'■►συγκεκριμένη διάρκεια (λήξη)

'“► σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια

'“►ημερομηνίες πληρωμής σταθερού επιτοκίου από τον έναν αντισυμ

βαλλόμενο

*“► κυμαινόμενο επιτόκιο

'-►ημερομηνίες πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου από τον άλλο αντι

συμβαλλόμενο.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ TO INTEREST RATE SWAP

To Interest rate Swap χρησιμοποιείται για να μετατρέψει μια ε

ταιρεία τη φύση μιας υποχρέωσης ή απαίτησης απο μεταβλητή σε στα

θερή και αντιστρόφως π.χ. ένα δάνεια σταθερού επιτοκίου σε δάνειο 

μεταβλητού επιτοκίου ή ένα δάνειο μεταβλητού επιτοκίου σε σταθερό.

Επίσης χρησιμοποιείται σαν αυτόνομη χρηματοπιστωτική συναλ

λαγή (speculation) για την πορεία των επιτοκίων, εφόσον η εταιρεία έχει 

συγκεκριμένη άποψη για την πορεία των επιτοκίων, π.χ. εάν έχει την ά

ποψη ότι τα επιτόκια θα είναι υψηλότερα στο μέλλον, θα ζητήσει να 

πληρώνει σταθερό επιτόκιο και να εισπράττει κυμαινόμενο.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY INTEREST RATE SWAP

Δεν γίνεται καταβολή κεφαλαίου, αλλά μόνο καταβολή τόκων 

(πληρώνεται ποσόν που αντιστοιχεί στην διαφορά επιτοκίων).

To Interest Rate Swap είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του να με

τατραπεί. Ο πελάτης δηλαδή που εισπράττει κυμαινόμενο και πληρώνει 

σταθερό, ζητά την αντιστροφή του Interest Rate Swap έτσι ώστε να ει

σπράττει σταθερό και να πληρώνει κυμαινόμενο (αυτό γίνεται εφόσον 

αλλάξει η άποψή του για την πορεία των επιτοκίων. Μπορεί επίσης ο πε

λάτης να ζητήσει απο την τράπεζα την "λήξη" του Interest Rate Swap.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ INTEREST RATE SWAP

για κάλυψη επιτοκιακού κινδύνου δανείου

ΤΡΑΠΕΖΑ (Β)

σταθερό επιτόκιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------►

μεταβλητό επιτόκιο

μεταβλητό

επιτόκιο

ΤΡΑΠΕΖΑ (Α)

Η Εταιρεία έχει δανεισθεί από μια Τράπεζα (Α) για 3 χρόνια με 

μεταβλητό επιτόκιο οριζόμενο κάθε τρίμηνο. Επειδή διακρίνει ανοδική 

τάση επιτοκίων, αποφασίζει να μετατρέψει το δάνειό της σε σταθερού 

επιτοκίου μέχρι τη λήξη.

Ζητά απο την Τράπεζα (Β), να ορίσει σταθερό επιτόκιο μέχρι τη λήξη 

του δανείου. Κάθε τρίμηνο θα πληρώνει στην Τράπεζα (Β) τόκους υπο

λογισμένους με σταθερό επιτόκιο και θα λαμβάνει τόκους υπολογισμέ

νους με μεταβλητό επιτόκιο. Τους τόκους με μεταβλητό επιτόκιο θα 

τους καταβάλλει στην Τράπεζα (Α), η οποία έχει χορηγήσει το δάνειο.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα τελευταία χρόνια οι μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων 

υπήρξαν σημαντικές και κατά μεγάλο μέρος απρόβλεπτες (π.χ. Γιέν). Η 

επίδρασή αυτών των μεταβολών είχε σοβαρή επίπτωση στα αποτελέ

σματα των εταιρειών στο διάστημα αυτό, ενώ πλέον κατέστη επιβεβλη

μένη η ύπαρξη "συναλλαγματικής στρατηγικής".

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες επεξεργάζονται τους προϋ

πολογισμούς τους με “προϋπολογιστικές ισοτιμίες' ενώ αρκετές φορές 

είναι υποχρεωμένες να καλυφθούν απο την αρχή της χρονιάς έναντι εν

δεχόμενων συναλλαγματικών κινδύνων.

Το ερώτημα που γεννάται είναι πως καλύπτεται ο συναλλαγματι

κός αυτός κίνδυνος. Οι διαθέσιμες επιλογές που έχει σήμερα ένας Οι

κονομικός Διευθυντής είναι :

Καμία ενέργεια

'-►Η προαγορά συναλλάγματος (foiward)

'-►Το χρηματοοικονομικό δικαίωμα συναλλάγματος έναντι της δραχμής 

(currency option)

Επειδή οι παραπάνω επιλογές έχουν κάποιο κόστος, είναι απα

ραίτητο να εξετάσουμε τρεις βασικές παραμέτρους :

Τ Υπάρχει πράγματι συναλλαγματικός κίνδυνος 

Τ Το μέγεθος και το κόστος της κάλυψής του 

^ Επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας

Η πρόβλεψη των ισοτιμιών σε έντονα ανταγωνιστικές αγορές ό

πως αυτές του ξένου συναλλάγματος είναι αρκετά δύσκολο έργο, καθό

τι υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι μετρήσιμοι (π.χ. Πολιτικές εξελί

ξεις).
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Τα μακροοικονομικά μεγέθη που επιδρούν συνήθως στις συναλ-

λαγματικές ισοτιμίες είναι :

Πληθωρισμός Ισοτιμία Ν,
Έλλειμμα ισοζυγίου y^ Ισοτιμία

Επιτόκια

Οικονομική ανάπτυξη

Ισοτιμία

Ισοτιμία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY CURRENCY OPTION

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Σεπτέμβριο του 1993 επιλέξαμε το currency option εγκαινιά

ζοντας ένα νέο τραπεζικό προϊόν για την κάλυψη των συναλλαγματικών 

κινδύνων.

Οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη ήταν :

Ιον Οι μεταβολές στις ισοτιμίες Ευρωπαϊκών νομισμάτων (π.χ. υποτίμη

ση πεσέτας και escudo, καθώς και της Ιρλανδικής λίρας κ.λ.π.)

2ον Η επιταχυνόμενη διολίσθηση της δραχμής τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο.

3ον Η αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις μετά την προκήρυξη των 

εκλογών και την νομισματική πολιτική που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση 

που θα προέκυπτε απο τις εκλογές.

4ον Η δραχμή έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων εξακολουθούσε να εί

ναι υπερτιμημένη κατά 20%.
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To currency option το επελέγη επειδή αποκλείσαμε τις περιπτώ

σεις :

Ιον Να μην κάνουμε τίποτα (καμία ενέργεια) και 

2ον του forward (προαγοράς συναλλάγματος)

Στη συγκεκριμένη περίσταση ήταν πολύ ριψοκίνδυνο να μην γίνει 

καμιά ενέργεια, καθότι οι 4 παράμετροι που αναφέρονται παραπάνω ή

ταν σημαντικοί και δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθούν.

To forward ως γνωστό βασίζεται στη διαφορά των επιτοκίων και 

στη συγκεκριμένη στιγμή εκτιμήθηκε ότι δύο ήταν τα πιο πιθανά σενάρια 

να συμβούν με την δραχμή.

α) Να εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται ως σκληρό νόμισμα

β) Να υπάρξει υποτίμηση της δραχμής που σε καμιά περίπτωση δεν θα

ήταν μικρότερη απο 20%.

To forward θα μας κάλυπτε μόνο στην περίπτωση της υποτίμησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ποσό κάλυψης 1.000.000 NLG 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΔΡΧ/NLG 

30/11 /93spot = 127,90

2/3/94 forward = 134,90

Πραγματική 2/3/94 = 129,10

Προσδοκώμενη = 147 (σε περίπτωση υποτίμησης)

Currency Option = 134,9 τιμή εξάσκησης δικαιώματος με ασφάλι

στρο 3 Δρχ/Ν LG

Πιθανός συναλλαγματικός κίνδυνος = (147-134,9) * 1.000.000 NLG 

= 12.100.000

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Ιο Καμία ενέργεια

2/3/94 1.000.000 Ν LG * 129,10 =129.100.000 

2ο Κάλυψη με forward

2/3/94 1.000.000 NLG * 134,9 =134.900.000
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3ο Currency Option (με τιμή εξάσκησης 134,9 και ασφάλιστρο 

3Apx/NLG)

Τρέχουσα τιμή την 2/3/94 = 129,10 * 1.000.000 NLG + 3.000.000 = 

132.100.000

Σε περίπτωση που η εταιρεία είχε εξασκήσει το δικαίωμα το συνολικό 

κόστος θα ήταν 134,9 * 1.000.000 NLG =134.900.000 

Πλέον ασφάλιστρο 3 * 1.000.000 NLG = 3,000,000

137.900.000

ΚΟΣΤΟΣ

Ιο Καμία ενέργεια 129.100.000

2ο Currency Option 132.100.000 (2,3% ακριβότερο απο επιλογή 1)

3ο Forward 134.900.000 (4,5% ακριβότερο απο επιλογή 1 )

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ζημία απο Currency Option = EH - ΕΖ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ TOY CURRENCY OPTION

Εγγραφές την 30/11/93 ημερομηνία σύναψης της πράξης χρηματοοικο

νομικού δικαιώματος :

-------------------------------------- 30/11/93----------------------------------------------------

65.98.01 Προμήθεια Χρηματ/κου 3.000.000

δικαιώματος

38.03 Τράπεζες 3.000.000
Γραμμάτιο Τραπεζης No.../Αγορά Δικαιώματος 1.000.000 NLG

-------------------------------------- 30/11/93 ----------------------------------------------------

20... Εμπορεύματα 127.900.000

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 127.900.000
Τιμ. No .../1.000.000 NLG * 127, 9

-------------------------------------- 30/11/93 ----------------------------------------------------

03 Προαγορές Χρηματοοικ/κου 134.900.000

Δικαιώματος

07 Προπωλητές Χρηματοοικ. Δικαιώματος 134.900.000
Σύμβασης Χρηματοοικ Δικαιώματος σε Δρχ. No...

Εγγραφές την 2/3/94 ημερομηνία άσκησης ή όχι του χρηματοοικονομι

κού δικαιώματος :

---------------------------------------- 2/3/94--------------------------------------------------------

07 Προπωλητές Χρηματοοικ. 134.900.000

Δικαιώματος

03 Προαγορές Χρηματοοικ. Δικαιώματος 134.900.000 

με δικαίωμα επιλογής
Λήξη Σύμβασης Χρηματοοικ Δικαιώματος

Η παραπάνω εγγραφή Θα γίνει την 2/3/94 είτε η εταιρεία αποφα

σίσει να εξασκήσει το δικαίωμα είτε όχι. Επειδή η ισοτιμία της 2/3/94 εί

ναι υψηλότερη από την ισοτιμία της 30/11/93, η εταιρεία πραγματοποί

ησε συναλλαγματική ζημιά που στην περίπτωση που ασκήσει το δικαίω-
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μα ανέρχεται σε 7.000.000 δρχ. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση ανέρχεται 

σε 1.200.000 δρχ.

Οι συμπληρωματικές εγγραφές εξόφλησης του προμηθευτή είναι : 

Α) Εάν εξασκηθεί το δικαίωμα (υποθέτουμε ότι η ισοτιμία Δρχ/ 

NLG είναι 147)

_____________________________  2/3/94 _____________________________________

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 127.900.000

81.00.04 Συναλ/κές διαφορές 7.000.000

38.03 Τράπεζες 134.900.000
Εξόφληση Τιμ. No./NLG 1.000.000

Β) Εάν δεν εξασκηθεί το δικαίωμα (πραγματική ισοτιμία στις 2/3/94 είναι

129.1 έναντι 134,9 στην περίπτωση άσκησης)

--------------------------------------------- 2/3/94 ---------------------------------------------

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 127.900.000

81.00.04 Συναλ/κες διαφορές 1.200.000

38.03 Τράπεζες 129.100.000
Εξόφληση Τιμ No . /NLG 1.000.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όσον αφορά τη λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών που 

απορρέουν απο πράξεις χρηματοοικονομικού δικαιώματος σε δρχ. οι 

εγγραφές είναι απλές.

Δύο όμως σημεία αξίζουν να μας προβληματίσουν, για τη σωστή 

λογιστική απεικόνιση στο τέλος κάθε χρήσης των συναλλαγών που ανα

φέρθηκαν παραπάνω.

Α) Με ποια τιμή θα αποτιμηθούν οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 

που έχουν όμως καλυφθεί απο συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση 

υποτίμησης ή μεγάλης διολίσθησης της δραχμής κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης χρήσης (π.χ. η ισοτιμία του NLG να ήταν 147 δρχ. την 

31/12/93).
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Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 

186/1992) οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται κατά τη σύντα

ξη του ισολογισμού τέλους χρήσεως, με βάση την επίσημη τιμή πωλή- 

σεων του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού, 

που προκύπτει απο το σχετικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσον 

αφορά το forward η αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, γίνεται 

με την ισοτιμία της προαγοράς σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2611/Λ.Σ. 

2129/Αρ.Γν. 198/31-1-1994 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικο

νομίας, καθότι στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. έχουν με

τατραπεί σε δραχμικές υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση όμως του currency option, δημιουργείται πρό

βλημα στην αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., επειδή δεν γνωρίζου

με την τιμή του Ξ.Ν. με την οποία θα γίνει η εξόφλησή τους. Ο Κ.Β.Σ. δεν 

προβλέπει τίποτα για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Β) Το κόστος αγοράς του χρηματοοικονομικού δικαιώματος ένα

ντι δραχμής που καταβάλλεται την ημερομηνία της σύμβασης επιβαρύ

νει τα αποτελέσματα της τρέχουσας ή επόμενης χρήσης;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σχεδιασμός της συναλλαγματικής στρατηγικής απο μέρους 

των εταίρων είναι απαραίτητος εάν δεχθούμε ότι υπάρχει συναλλαγμα

τικός κίνδυνος. Συναλλαγματική στρατηγική σημαίνει εκτίμηση του με

γέθους του κινδύνου και επιλογή του κατάλληλου τρόπου για την κάλυ

ψή του.

Οι εναλλακτικές επιλογές που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι 

Οικονομικοί Διευθυντές έχουν αυξηθεί και απαιτείται πολύ προσεκτική 

μελέτη για την πρόκριση του 'χρηματοοικονομικού προϊόντος" που θα 

έχει ως συνέπεια την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου με το χα

μηλότερο κόστος.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Το δικαίωμα επιτοκίου δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα όπως, 

σε δεδομένη μελλοντική ημερομηνία - την ημερομηνία εξάσκησης να 

δανεισθεί ή να τοποθετήσει συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένη περί

οδο σε προκαθορισμένο επιτόκιο που ονομάζεται επιτόκιο εξασκήσεως 

(exercise rate ή strike rate).

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι τρόποι χρήσεως των δικαιωμάτων επιτοκίου στην χρηματοοι

κονομική λειτουργία της επιχείρησης είναι ποικίλοι και αφορούν τόσο 

στην κάλυψη του κινδύνου απο τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, όσο και 

στην δημιουργία ανοικτών (κερδοσκοπικών) θέσεων ως προς τα επιτό

κια.

Ο ευκρινέστερος τρόπος παρουσίασης της χρήσεως των δικαιω

μάτων επιτοκίου είναι με σειρά παραδειγμάτων που παρατίθενται στα ε

πόμενα:

^ Μια επιχείρηση δανείζεται δραχμές για τις ανάγκες της σε 

κεφάλαια κίνησης με επιτόκιο προσδεδεμένο σε ένα τυπικό επιτόκιο 

της αγοράς, π.χ. το επιτόκιο εξαμήνου της διατραπεζικής. Η επιχεί

ρηση πιστεύει ότι σε έξι μήνες από σήμερα θα εκδηλωθεί σημαντική 

αύξηση των δραχμικών επιτοκίων και επιθυμεί να καλύψει τον χρημα- 

το-οικονομικό κίνδυνο.

Ένας τρόπος να το επιτύχει είναι να προβεί σε σύναψη μιας 

“προθεσμιακής συμφωνίας επιτοκίου" (Forward Rate Agreement), 

δηλαδή να προσυμφωνήσει από σήμερα ότι σε έξι μήνες απο τώρα 

θα δανεισθεί απο την Τράπεζα συγκεκριμένο ποσό με εξάμηνη περί

οδο εκτοκισμού σε προκαθορισμένο επιτόκιο, η τιμή του οποίου 

συμφωνείται σήμερον. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία προκαθορίζει
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το επιτόκιο δανεισμού της επί ένα εξάμηνο με έναρξη 6 μήνες από 

σήμερα.

Έστω λοιπόν ότι το προκαθορισμένο επιτόκιο ανέρχεται σε 

22,5%. Εάν σε έξι μήνες από σήμερα, κατά την έναρξη υλοποίησης 

της προθεσμιακής συμφωνίας, τα επιτόκια διαμορφωθούν π.χ. στο 

25%, τότε η Τράπεζα πρέπει να καταβάλλει στην επιχείρηση την δια

φορά 25% - 22,5% = 2,5% επί του ποσού της συμφωνίας επί εξάμη

νο. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση θα δανείζεται από την αρχή του επο

μένου εξαμήνου βάσει επιτοκίου 25% και συνεπώς, το αποτελεσματι

κό της κόστος επιτοκίου θα ισούται με 25% που πληρώνει στην Τρά

πεζα, μείον 2,5% που εισπράττει βάσει της προθεσμιακής συμφωνί

ας, ήτοι 22,5% αντί 25% που θα πλήρωνε εάν δεν έκανε την προθε

σμιακή συμφωνία.

Εάν κατά την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας τα επιτόκια δια

μορφωθούν στο 19%, τότε η επιχείρηση θα υποχρεούται να πληρώ

σει στην Τράπεζα την διαφορά 22,5% -19% = 3,5% επί του ποσού της 

συμφωνίας επί εξάμηνο. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση θα δανείζεται α

πό την αρχή του επομένου εξαμήνου βάσει επιτοκίου 19% και συνε

πώς το αποτελεσματικό κόστος επιτοκίου της θα ανέρχεται σε 19% 

που πληρώνει στην Τράπεζα, συν 3,5% που πληρώνει βάσει της προ

θεσμιακής συμφωνίας, ήτοι 22,5% αντί 19% που θα πλήρωνε αν δεν 

έκανε την συμφωνία.

Εν ολίγοις, με την προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίου η επιχείρηση 

προκαθορίζει το επιτόκιο δανεισμού της κατά το επόμενο εξάμηνο 

στο 22,5% μηνιαίως, ενώ χωρίς την συμφωνία το επιτόκιο δανεισμού 

του επομένου εξαμήνου θα διαμορφωθεί είτε στο 25%, είτε στο 19%.

Ένας άλλος τρόπος να καλυφθεί η επιχείρηση απο τον κίνδυνο α

νόδου του επιτοκίου, είναι να προβεί στην αγορά ενός δικαιώματος 

αγοράς επιτοκίου εξαμήνου λήξεως - δηλαδή με ημερομηνία εξά

σκησης 6 μήνες απο σήμερα - σε επιτόκιο εξάσκησης, έστω 22,5%. 

Έστω ότι το κόστος του δικαιώματος ανέρχεται σε 1% ετησίως. Εάν 

τα επιτόκια κατά την ημερομηνία εξάσκησης πράγματι αυξηθούν και 

υπερβούν το 22,5%, τότε ο εκδότης του δικαιώματος πληρώνει στην 

επιχείρηση την διαφορά επιτοκίου επί το ποσό του δανεισμού, επί ε-
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ξάμηνο. Εάν π.χ. το επιτόκιο διαμορφωθεί στο 25%, τότε ο εκδότης 

πληρώνει στην επιχείρηση 2,5% επί του ποσού του δανεισμού επί ε

ξάμηνο.

Το αποτελεσματικό κόστος δανεισμού της επιχείρησης θα δια

μορφωθεί στην περίπτωση αυτή ως εξής : 25% που πληρώνει στην 

Τράπεζα, μείον 2,5% που εισπράττει απο τον εκδότη του δικαιώμα

τος, συν 1% το κόστος του δικαιώματος = 23,5%.

Είναι σαφές ότι όσο και αν αυξηθούν τα επιτόκια, το κόστος δα

νεισμού της εταιρείας αποκλείεται να υπερβεί το 23,5% : ότι περισ

σότερο πληρώνει η εταιρεία στην Τράπεζα λόγω αυξήσεως επιτοκί

ων, το εισπράττει κατά την εξάσκηση του δικαιώματος της.

Εάν τα επιτόκια κατά την ημερομηνία εξάσκησης διαμορφωθούν 

σε επίπεδα χαμηλότερα του 22,5%, τότε το δικαίωμα εκπνέει χωρίς 

να εξασκηθεί, χωρίς περαιτέρω κόστος για την εταιρεία. Εάν π.χ. το 

επιτόκιο διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης στο 19%, τότε 

το αποτελεσματικό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας κατά το δεύτε

ρο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 20% - 19% που δανείζεται απο την 

Τράπεζα, συν 1 % το κόστος του δικαιώματος.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω παραδείγματος συνοψίζονται 

στον ακόλουθο πίνακα :

Πιθανές τιμές επιτοκίου της αγοράς στην αρχή του 

επομένου εξαμήνου
25% 19%

Αποτελεσματικό κόστος δανεισμού στην περίπτωση 

προθεσμιακής συμφωνίας επιτοκίου
22,5% 22,5%

Αποτελεσματικό κόστος δανεισμού στην περίπτωση 

αγοράς δικαιώματος αγοράς επιτοκίου
23,5% 20,0%

Αποτελεσματικό κόστος δανεισμού στην περίπτωση 

ανοικτής θέσεως ως προς τα επιτόκια
25,0% 19,0%

Το σημαντικό το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι η αγορά δικαιώ

ματος εξασφαλίζει με δεδομένο - γνωστό - κόστος, ένα ανώτατο όριο 

επιτοκίου που ο αγοραστής επιλέγει, χωρίς να του αποστερεί την
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δυνατότητα να απολαμβάνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού εάν τα 

επιτόκια δεν ακολουθήσουν την προσδοκώμενη ανοδική τάση.

Αυτό είναι εμφανές στον παραπάνω πίνακα : στην προθεσμιακή 

συμφωνία επιτοκίου, το επιτόκιο δανεισμού είναι "κλειδωμένο" στο 

22,5%, ασχέτως κινήσεων των επιτοκίων αγοράς, γεγονός το οποίο 

συνεπάγεται ζημία 3,5% μονάδων εάν τελικά τα επιτόκια διαμορφω

θούν στο 19%.

Στην περίπτωση της αγοράς δικαιώματος το αποτελεσματικό κό

στος χρήματος δεν μπορεί να υπερβεί το 23,5%, ενώ εάν τα επιτόκια 

διαμορφωθούν χαμηλότερα, η εταιρεία απολαμβάνει το χαμηλότερο 

επιτόκιο προσαυξημένο με το κόστος του δικαιώματος.

Στον πίνακα, με διαμορφωμένο επιτόκιο 19% η εταιρεία έχει κό

στος 20%, δηλαδή 19%, συν 1 % το κόστος αγοράς του δικαιώματος.

Το γεγονός ότι η προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίου εξασφαλίζει α

νώτατο επιτόκιο δανεισμού κατά 1 μονάδα μικρότερο απο την πε

ρίπτωση του δικαιώματος αγοράς επιτοκίου είναι ευεξήγητο: η κά

λυψη με δικαίωμα πρέπει να είναι ακριβότερη διότι δεν αποστερεί 

την επιχείρηση της δυνατότητας να απολαύσει χαμηλότερου επιτο

κίου, εάν τελικώς τα επιτόκια διαμορφωθούν χαμηλότερα.

Είναι σαφές, ότι στο παραπάνω παράδειγμα το δικαίωμα λειτουρ

γεί σαν ασφάλεια, το δε κόστος του αποτελεί το ασφάλιστρο : ένα

ντι ετησίου ασφαλίστρου 1% επί του ασφαλιζομένου ποσού (δηλ. του 

ποσού του δανείου), η εταιρεία εξασφαλίζεται για οποιαδήποτε αύ

ξηση του επιτοκίου πάνω απο 22,5%. Εάν το "ζημιογόνο γεγονός" ε- 

πέλθει (δηλ. εάν το επιτόκιο αυξηθεί πάνω απο 22.5%), τότε η εται

ρεία αποζημιώνεται. Εάν όχι. απλά έχει πληρώσει το ασφάλιστρο. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι ο αγοραστής του δι

καιώματος έχει την δυνατότητα να μειώσει το "ασφάλιστρο" αναλαμ

βάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο : αντί π.χ. να αγοράσει ένα δικαίωμα 

αγοράς σε επιτόκιο εξασκήσεως 22,5%, το αγοράζει σε επιτόκιο 24% 

με αποτέλεσμα το δικαίωμα να κοστίσει λιγότερο απο 1%, π.χ. 0,60% 

(είδαμε στα προηγούμενα ότι στα δικαιώματα αγοράς, όσο το επιτό

κιο εξάσκησης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την τρέχουσα τιμή του 

επιτοκίου, τόσο φθηνότερο είναι το δικαίωμα). Με την απόφαση αυτή
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εξασφαλίζεται ανώτατο όριο κόστους δανεισμού 24,60%, αντί 

23,50%.

Εάν όμως τα επιτόκια διαμορφωθούν χαμηλά π.χ. στο 19%, τότε 

το αποτελεσματικό κόστος δανεισμού είναι 19,60% - συμπεριλαμβα

νομένου του κόστους του δικαιώματος - αντί του 20%.

Μια άλλη τυπική περίπτωση, όπου το δικαίωμα λειτουργεί 

σαν ασφάλιση, είναι η κάλυψη του κινδύνου μειώσεως των επιτοκίων 

με αγορά ενός δικαιώματος πωλήσεως επιτοκίου.

Έστω, ότι μια επιχείρηση προβαίνει σε μεσοπρόθεσμο τραπεζικό 

δανεισμό, με σταθερό επιτόκιο, π.χ.19%. Η εταιρεία πιστεύει ότι το 

τρέχον έτος τα επιτόκια θα διαμορφωθούν σε επίπεδα πάνω απο 

19%,αλλά το επόμενο έτος ενδέχεται να μειωθούν σημαντικά κάτω 

του 19%. Το πρόβλημα της είναι να καλύψει τον κίνδυνο απο την εν

δεχόμενη μελλοντική πτώση των επιτοκίων. Στην περίπτωση αυτή μια 

προθεσμιακή συμφωνία πώλησης επιτοκίου σε προκαθορισμένο επί

πεδο, π.χ. 19%, δεν αποτελεί λύση, διότι ναι μεν καλύπτει την εται

ρεία σε ενδεχομένη πτώση των επιτοκίων, αποστεγανοποιεί όμως το 

σταθερό επιτόκιο δανεισμού σε ενδεχομένη άνοδο των επιτοκίων. Ε

άν στην αρχή του επομένου έτους τα επιτόκια διαμορφωθούν στο 

21%, τότε η εταιρεία βάσει της προθεσμιακής συμφωνίας είναι υπο

χρεωμένη να πληρώσει την διαφορά 2 μονάδων και συνεπώς, το κό

στος δανεισμού της για το επόμενο έτος θα ισούται με 21% (19% 

σταθερό επιτόκια δανεισμού συν 2% πληρωμή στον συμβαλλόμε

νο της προθεσμιακής συμφωνίας επιτοκίου). Είναι όμως σαφές, ότι 

μια τέτοια αποστεγανοποίηση του κόστους δανεισμού αντίκειται 

προς την αρχική απόφαση μεσοπρόθεσμου δανεισμού με σταθερό ε

πιτόκιο.

Ο κατάλληλος τρόπος κάλυψης στην προκειμένη περίπτωση, είναι 

η αγορά ενός δικαιώματος πωλήσεως επιτοκίου :

Έστω, ότι η επιχείρηση δεν επιθυμεί να υποστεί το ενδεχόμενο τον 

επόμενο χρόνο τα επιτόκια να πέσουν κάτω του 17,5%. Αγοράζει 

λοιπόν ένα δικαίωμα πώλησης ετήσιας λήξεως με επιτόκιο εξάσκη-
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σης 17,5% και έστω, ότι η τιμή που πληρώνει για την αγορά του δι

καιώματος είναι 0,50% ετησίως.

Συνεπώς, για τον επόμενο χρόνο, το ετήσιο κόστος δανεισμού της 

είναι maxiniuoi 19,5% (19% σταθερό επιτόκιο συν 0,50% κόστος δι

καιώματος), για μελλοντικά επιτόκια της αγοράς απο 17,5% και πά

νω, το δε κόστος αυτό μειώνεται ισοποσοστιαία για μελλοντικά επι

τόκια κάτω του 17,5%. Εάν π.χ. τα επιτόκια διαμορφωθούν σε 15,5%, 

τότε η επιχείρηση θα εισπράξει απο τον έκδοτη του δικαιώματος πω- 

λήσεως 2% και συνεπώς, το αποτελεσματικό κόστος δανεισμού της 

θα μειωθεί κατά 2 μονάδες : στο 17,5% (19% που πληρώνει για το 

δάνειο, συν 0,50% κόστος δικαιώματος, μείον 2% είσπραξη απο την 

εξάσκηση του δικαιώματος =17,5%).

Είναι σαφές, ότι και εδώ, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, 

το δικαίωμα λειτουργεί σαν ασφάλιση : με πληρωμή ασφαλίστρου 

0,50% ο αγοραστής ασφαλίζεται έναντι του κινδύνου τα επιτόκια να 

πέσουν κάτω του 17,5%, ενώ αυτός θα πληρώνει σταθερό επιτόκιο 

19%. Εάν θέλει να μειώσει το ασφάλιστρο θα πρέπει να αποδεχθεί 

μεγαλύτερο κίνδυνο : Εάν αγοράσει ένα δικαίωμα με επιτόκιο εξά

σκησης 16%, θα πληρώσει π.χ. 0,25% ετησίως, αλλά θα αποδεχθεί 

τον κίνδυνο τα επιτόκια να πέσουν μέχρι 16%, ενώ η επιχείρηση θα 

εξακολουθεί να υφίσταται κόστος χρήματος 19,25%.

Στα δύο προηγούμενα παραδείγματα, το δικαίωμα λειτούρ

γησε σαν ασφάλιση, το δε κόστος του σαν ασφάλιστρο. Στο παρόν 

παράδειγμα, το δικαίωμα λειτουργεί σαν λαχνός.

Έστω, ότι μια επιχείρηση παρατηρώντας την καθοδική τάση των 

επιτοκίων, αποφασίζει να επενδύσει τα ρευστά της διαθέσιμα σε το

ποθέτηση σταθερού επιτοκίου, π.χ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, 

ετήσιας λήξεως με επιτόκιο 18,5%. Όμως, η επιχείρηση αντιμετωπί

ζει το ενδεχόμενο να επωφεληθεί απο μια βραχύβια έστω, αλλά ση

μαντική άνοδο των επιτοκίων που πιθανώς να προέλθει π.χ. απο ανα

ζωπύρωση υποτιμητικών προσδοκιών που θα υποκινήσουν επίθεση 

κατά της δραχμής. Εάν η επιχείρηση τοποθετεί την πιθανότητα αυτή
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περί τις αρχές Σεπτεμβρίου 1994, την δε διάρκεια της αναταραχής 

δίμηνη, μπορεί να αγοράσει ένα δίμηνο δικαίωμα αγοράς επιτοκίου 

με ημερομηνία εξάσκησης 1/9/94 με επιτόκιο εξάσκησης, π.χ. 20%.

Έστω, ότι το κόστος του δικαιώματος ανέρχεται σε 0,30% ετησί- 

ως. Εάν η προσδοκώμενη άνοδος των επιτοκίων δεν επισυμβεί, τότε 

η απόδοση της τοποθέτησης παραμένει στο 18,50% και η εταιρεία 

υφίσταται το κόστος. Έστω όμως, ότι τα επιτόκια παρουσιάζουν ση

μαντική άνοδο και διαμορφώνονται στο 25%. Τότε η επιχείρηση θα ε- 

ξασκήσει το δικαίωμα της και θα εισπράξει 5% επί δίμηνο. Συνεπώς, 

η ετήσια απόδοση της επένδυσης της θα διαμορφωθεί σε :

18,50% χ 10/12 + 23,50% χ 2/12 =19,33%

Η λειτουργία του δικαιώματος ως λαχνού στην περίπτωση αυτή 

είναι εμφανής : με δεδομένο κόστος 0,30%, η εταιρεία αποκτά την 

δυνατότητα να επωφεληθεί μιας ανόδου των επιτοκίων και να αυξή

σει την απόδοση της επενδύσεως της απο 18,50%, σε 19,33% ετησί- 

ως.

> Εκτός απο τις περιπτώσεις καλύψεως κινδύνου, τα δικαιώ

ματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ανοικτών 

(κερδοσκοπικών) θέσεων ως προς τα επιτόκια. Εάν κάποιος προσδο

κά αύξηση των επιτοκίων, μπορεί να αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς, 

εάν προσδοκά πτώση, μπορεί να αγοράσει ένα δικαίωμα πώλησης. Ε

άν οι προσδοκίες επιβεβαιωθούν από την αγορά, τότε υπάρχει κέρ

δος, ή κάλυψη μέρους του κόστους του δικαιώματος. Εάν όχι, τότε ο 

αγοραστής του δικαιώματος απλά υφίσταται το κόστος αγοράς του.

Για παράδειγμα : αγοράζει κάποιος ένα δικαίωμα πώλησης με δί

μηνη λήξη για ποσό 500 εκ. δρχ. με τρίμηνη περίοδο εκτοκισμού, με 

επιτόκιο εξάσκησης 19% και πληρώνει 1.000.000 δρχ.

Εάν μετά απο δύο μήνες, στην ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώ

ματος το επιτόκιο είναι 17%, τότε θα εισπράξει (παραλείπουμε για 

ευκολία την προεξόφληση) : 500.000.000 χ 2% χ 3/12 = 2.500.000 

δρχ. και συνεπώς, θα έχει καθαρό κέρδος 1.500.000 δρχ. (2.500.000 

μείον το κόστος του δικαιώματος).
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Εάν το επιτόκιο διαμορφωθεί στο 16,5%, τότε θα εισπράξει : 

500.000.000 χ 0,5% χ3/12 = 625.000 δρχ.

καλύπτοντας μέρος μόνο του κόστους του δικαιώματος και συνε

πώς, θα έχει καθαρή ζημιά 375.000 δρχ.

Εάν τέλος το επιτόκιο διαμορφωθεί πάνω απο 17%, τότε ο αγορα

στής θα έχει χάσει το κόστος του δικαιώματος , δηλαδή 1.500.000 

δρχ.

Αντιδιαστέλλοντας την κερδοσκοπία μέσω των δικαιωμάτων, 

με την κερδοσκοπία μέσω της προθεσμιακής συμφωνίας επιτοκίου, 

σημειώνουμε ότι στην περίπτωση των δικαιωμάτων ο κερδοσκόπος 

αποφασίζει εκ των προτέρων το μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμος 

να χάσει : στο προκείμενο παράδειγμα "ποντάρει' στην άνοδο των ε

πιτοκίων ποσό 1.500.000 δρχ. κατά μέγιστο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Θα παρουσιάσουμε τώρα μια δεύτερη μέθοδο εκτίμησης της επι- 

κινδυνότητας. Η μέθοδος αυτή στη βασική της φιλοσοφία δεν διαφέρει 

από την προηγούμενη, παρ’ όλα αυτά έχει σαφώς πιο μαθηματικοποιη- 

μένο χαρακτήρα. Για μια βαθύτερη ανάλυση παραπέμπουμε στο βιβλίο 

των Andrews-Moss. Εδώ, βασιστήκαμε σε ένα άρθρο του I. Παπάζογλου, 

αφού κάναμε κάποιες διορθώσεις σε αυτό.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε στην αρ

χή της εργασίας αυτής, η επικινδυνότητα αφορά μια κατάσταση όπου 

μπορούν να συμβούν δύο ή περισσότερα ενδεχόμενα, εκ των οποίων 

τουλάχιστον το ένα είναι ανεπιθύμητο.

Στην παρούσα προσέγγιση, εκτίμηση της επικινδυνότητας θα ση

μαίνει προσδιορισμός των δυνατών τιμών των συνεπειών από τα ανεπι

θύμητα ενδεχόμενα και των σχετικών συχνοτήτων εμφάνισής τους. Οι 

τιμές αυτές θα αντιστοιχούν σε τιμές κάποιων πιθανοτήτων.

Η μεθοδολογία συνίσταται στα εξής βήματα:

1) Καθορισμός των δυνατών βλαβών και των σχετικών συχνοτήτων

τους.

2) Προσδιορισμός των συνδυασμών ανεπιθύμητων γεγονότων 

που συνιστούν ένα ατύχημα και των σχετικών συχνοτήτων εμφάνισής 

τους.

3) Υπολογισμός των συνεπειών από τα ανεπιθύμητα ενδεχόμενα.

4) Τελική εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Βήμα 1. Αφού κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας μίας εγκατάστα

σης γίνεται ταξινόμηση όλων των δυνατών βλαβών. Έστω λοιπόν {αι}, 

(ί = 1, ..., I ) μια συλλογή δυνατών βλαβών με αντίστοιχες συχνότητες pj 

= Pr {α = α, }, όπου Pr{a} η πιθανότητα να συμβεί η βλάβη αι

Βήμα 2. Εδώ προσδιορίζουμε το συνδυασμό των ανεπιθύμητων 

γεγονότων που συνιστούν ένα ατύχημα με τις αντίστοιχες σχετικές συ

χνότητες.

Γ ια κάθε πιθανή βλάβη εξετάζονται οι δυνατές αποκρίσεις των 

συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου και καθορίζονται οι συνδυασμοί που 

μπορούν να επιφέρουν ένα ατύχημα, δηλαδή ένα ανεπιθύμητο γεγονός.
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Οι συνδυασμοί αυτοί ονομάζονται ακολουθίες ατυχημάτων και μια συνη

θισμένη τεχνική περιγραφής τους είναι τα δένδρα γεγονότων.

Για κάθε τώρα ακολουθία ατυχημάτων υπολογίζεται η σχετική συ

χνότητα εμφάνισής της. Μια από τις πιο γνωστές τεχνικές είναι τα δέν

δρα σφαλμάτων που περιγράφονται σύντομα.

Κλείνοντας το βήμα αυτό, κάνουμε ομαδοποίηση των ακολουθιών 

ατυχημάτων που οδηγούν στο ίδιο ανεπιθύμητο γεγονός 8j και έστω {8j 

}, (j=1, ..., J) μια τέτοια ακολουθία ανεπιθύμητων γεγονότων. Χρησιμο

ποιώντας τα δένδρα σφαλμάτων υπολογίζουμε τις σχετικές συχνότητες 

εμφάνισης

fij > = Pr { ε = ε, / α= α, }

Βήμα 3: Στο στάδιο αυτό δημιουργείται ένα μοντέλο συνεπειών 

από τα ανεπιθύμητα γεγονότα που περιγράφτηκαν στο βήμα 2. Σχηματί

ζεται έτσι μια ταξινόμηση των συνεπειών ok σε διάφορα επίπεδα και έ

στω {ok }, ( k = 1.......Κ) μια ακολουθία τέτοιων επιπέδων.

Υπολογίζουμε τότε τις σχετικές συχνότητες

gkj =Pr { o = ok / ε = ε] }.

δηλαδή τις δεσμευμένες πιθανότητες να συμβεί η συνέπεια ok 

δοθέντος ότι έχει παρουσιαστεί το ανεπιθύμητο γεγονός ε] .

Βήμα 4. Στο τελευταίο αυτό στάδιο συντίθενται τα αποτελέσματα 

των προηγούμενων φάσεων και τελικά υπολογίζονται οι σχετικές συχνό

τητες hk εμφάνισης των συνεπειών {ok },(k= 1 ,..Κ).

Χρησιμοποιώντας σχέσεις από τη θεωρία πιθανοτήτων, υπολογί

ζουμε:

hk =Pr{σk} = ΣPr{σkεj} = ΣPr{σk/εj}PΓ{εj} = Σgkj Ρr-[εj}

= Σ gkj Σ Ργ{ ε\ αϊ} Σ gkj Σ.fij pi

Συνεπώς οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των συνεπειών {ok }, 

( k=1, Κ, Κ) δίνονται από τη σχέση

hk =Σ gkj.fij Pi ,

Όπου::

pi = οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των δυνατών βλαβών,
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f i = η υπό συνθήκη σχετική συχνότητα του ανεπιθύμητου γε

γονότος της κατηγορίας ϊ,δοθείσης της βλάβης αϊ,

gkj = η υπό συνθήκη σχετική συχνότητα εμφάνισης της συνέ

πειας της κατηγορίας k, δοθέντος του ανεπιθύμητου γεγονότος της κα

τηγορίας j,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΕΝΔΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ένα δένδρο γεγονότων είναι μια γραφική απεικόνιση όλων των 

δυνατών συνδυασμών μιας σειράς συστημάτων σε μια εγκατάσταση. Κά

θε σύστημα μπορεί να βρεθεί σε δύο ή περισσότερες καταστάσεις. Για 

κάθε μονοπάτι του δένδρου καθορίζεται αν η δυνατή βλάβη, συνδυασμέ

νη με τις συγκεκριμένες καταστάσεις των συστημάτων που περιλαμβά

νονται στο μονοπάτι, οδηγούν σε επιτυχή απόκριση της εγκατάστασης ή 

σε ατύχημα, δηλ. σε παρουσία ανεπιθύμητου γεγονότος.

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα δένδρο γεγονότων για μερικές 

λειτουργίες ασφάλειας, ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ισχύος.

ΒΛΑΒΗ: Α- Ηλεκτρική Ψύξη Προστασία Α/Α Παρουσία α-

πώλεια ε- ισχύς έ- έκτακτης περιβλήματος νεπιθύμητου

ξωτερικής κτακτης α- ανάγκης γεγονότος

ισχύος νάγκης

αι ΝΑΙ_______ ΝΑΙ

ΟΧΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

3

4

5

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕΡΙΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΕΝΔΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Το δένδρο σφαλμάτων είναι μια γραφική απεικόνιση όλων των δυ

νατών τρόπων με τους οποίους μπορεί να συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγο

νός, το οποίο σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται γεγονός κορυφής. Με 

τη χρησιμοποίηση λογικών συντελεστών, οι πιο γνωστοί από τους οποί

ους είναι το "ΚΑΙ" και το "ΕΙΤΕ", αναλύονται οι αιτίες που μπορεί να προ- 

καλέσουν το γεγονός κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό αποσυντίθε

ται σε όλο και απλούστερα γεγονότα, μέχρι να επιτευχθούν γεγονότα 

των οποίων θα είναι γνωστή η σχετική συχνότητά τους.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα σε μια λογική πύλη "ΚΑΙ" η 

έξοδος συμβαίνει όταν συμβούν όλες οι είσοδοι, ενώ σε μια λογική πύλη 

"ΕΙΤΕ" αρκεί να συμβεί μία μόνο είσοδος για να συμβεί η έξοδος.

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα ενός μικρού δένδρου σφαλ

μάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑ-

ΤΩΝ

ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ

Ανατομία ενός ατυχήματος

Ανατομία ενός ατυχήματος σε μια βιομηχανική μονάδα Μια σειρά 

από απρόσεκτες ενέργειες, σε συνδυασμό με περιπτώσεις αμέλεια στην 

τήρηση των κανονισμών ασφαλείας; οδηγούν στο ατύχημα, όταν το χέρι 

ενός υπαλλήλου "πιάνεται" σ’ ένα αφύλακτο μηχάνημα. Η ταινία ενθαρ

ρύνει τη συζήτηση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων σαν το 

μοιραίο αποτέλεσμα της αμέλειας και της παραβίασης βασικών κανόνων 

ασφαλείας.

ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΟΚ

Ασφάλεια από ηλεκτροπληξίες

Κάθε χρόνο συμβαίνουν εκατοντάδες βιομηχανικά ατυχήματα από 

ηλεκτροπληξία, μερικά από τα οποία είναι θανατηφόρα. Η ταινία αυτή, 

απευθυνόμενη σε ευρύτατο φάσμα εργατικού προσωπικού, παρουσιάζει 

το θέμα της με εξαιρετικά δραματικό τρόπο. Οι κίνδυνοι και οι αμέλειες 

που επισημαίνονται μπορούν να παρουσιαστούν οπουδήποτε, ακόμα και 

στο γραφείο ή στο σπίτι μας.

ΑΡΣΕΙΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Μακροχρόνια επιστημονική μελέτη έχει καταλήξει στον αποτελε

σματικότερο και πιο ακίνδυνο τρόπο για την άρση βαρών στον τόπο ερ

γασίας. Μολονότι τα εργατικά ατυχήματα στον τομέα αυτό συχνά θεω

ρούνται σαν ασθένειες, έχουν τα ίδια δυσάρεστα αποτελέσματα.

0Α ΔΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ

Από απροσεξία μπορούμε να χάσουμε τα μάτια μας, το πολυτιμό

τερο αισθητήριο όργανο. Κι όμως, είναι τόσο απλό να τα προστατεύσου
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με. Η ταινία παρουσιάζει τους κινδύνους, αλλά και τρόπους προστασίας 

των ματιών.

ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ!

Προστασία των ματιών

Η προστασία των ματιών συνιστά ένα από τα πιο κρίσιμα κεφά

λαια της πρόληψης ατυχημάτων. Συχνά δεν δίνεται η απαραίτητη προ

σοχή στους κανόνες ασφαλείας και στις προειδοποιήσεις, με αποτέλε

σμα πολλοί εργαζόμενοι να θέτουν σε κίνδυνο τα σημαντικότερα αισθη

τήρια όργανά τους. Η δραματική ιστορία της ταινίας σίγουρα θα πείσει 

τον κάθέ θεατή ότι η σωστή προστασία των ματιών, όπου αυτή επιβάλλε

ται, αποτελεί κοινή ευθύνη τόσο για τη διεύθυνση της επιχείρησης όσο 

και για τους εργαζόμενους.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΕΡΙ

Τα χέρια μας είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Από απροσεξία μπο

ρούμε να τα βλάψουμε ή να τα αχρηστέψουμε. Η ταινία υπογραμμίζει 

τους κινδύνους που διατρέχουν τα χέρια και μας καθοδηγεί στο πώς να 

τους αποφύγουμε.

ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Οι πτώσεις από μικρό ή μεγάλο ύψος είναι από τα συνηθέστερα 

εργατικά ατυχήματα. Η ταινία δείχνει τις διάφορες αιτίες που προκα- 

λούν τις πτώσεις και πώς, τηρώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, 

μπορούμε να τις αποφύγουμε.

ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Ασφάλεια στο γραφείο

Η ταινία στρέφεται γύρω από τη στάση των εργαζομένων που πι

στεύουν ότι τίποτε δεν μπορεί να απειλήσει τη σωματική τους ακεραιό

τητα στο χώρο του γραφείου. Με δραματικό και πειστικό τρόπο, η ταινία 

επιτυγχάνει να αφυπνίσει τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν στο γραφείο, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τους κιν
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δύνους αυτούς, να βρίσκονται διαρκώς σε επαγρύπνηση και να φροντί

ζουν για την ασφάλεια τόσο των ,ιδίων όσο και των συναδέλφων τους.

ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνέπειες της ακαταστασίας

Ενα στα τρία εργατικά ατυχήματα μπορεί να αποδοθεί είτε άμεσά 

είτε έμμεσα στην ακαταστασία, στις κακές συνθήκες εργασίας, ή σε αν

θρώπους που δεν νοιάζονται να σκεφτούν τις επιπτώσεις που μπορεί να 

έχουν οι πράξεις τους για τους άλλους. Η ταινία καταπιάνεται με πολλές 

πλευρές της σωστής διευθέτησης του χώρου εργασίας, πάνω απ’ όλα ό

μως επιδιώκει να προαγάγει την ορθή αντιμετώπιση εκ μέρους των ερ

γαζομένων.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ταινία παρουσιάζει τους ασφαλείς τρόπους οξυγονοκόλλησης 

και χειρισμού εργαλείων κοπής. Αναφέρεται στις φιάλες και στα είδη α

ερίων που χρησιμοποιούνται, στον αντίστοιχο σωστό εξοπλισμό και στα 

πρόσθετα εξαρτήματα ασφαλείας που κάνουν τη διαδικασία συγκόλλη

σης ακόμα ασφαλέστερη.

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ

Εκπαίδευση για οδηγούς περονοφόρων οχημάτων

Μια θετική προσέγγιση στην εκπαίδευση οδηγών περονοφόρων 

ανυψωτικών οχημάτων. Η ταινία δείχνει ατυχήματα, αλλά δεν μένει σ’ 

αυτά. Αντίθετα συγκεντρώνεται στις ικανότητες που απαιτούνται για τον 

ασφαλή χειρισμό. Παρουσιάζει πεπειραμένους εκπαιδευτές σε ώρα ερ

γασίας, τονίζοντας τη λεπτομέρεια χειρισμού των οχημάτων και τις ευ

θύνες του οδηγού. Επιδεικνύονται διάφοροι τύποι περονοφόρων οχημά

των να λειτουργούν σε διαφορετικές συνθήκες.
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η κατανόηση του κινδύνου που εγκυμονούν οι θόρυβοι στον χώρο 

εργασίας, βοηθάει στην αναγνώριση της ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

προστασίας της ακοής. Η ταινία εξηγεί τη λειτουργία του αυτιού και τον 

τρόπο που επηρεάζεται από τους θορύβους, προχωρεί στην αναγνώριση 

των επικίνδυνων θορύβων και τέλος τονίζει την ανάγκη για χρησιμοποί

ηση των κατάλληλων προστατευτικών μέσων.

ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ

Προστασία της ακοής

Η ταινία δείχνει την ύπουλη και ανεπανόρθωτη βλάβη που προκα- 

λεί ο θόρυβος στο αισθητήριο της ακοής. Το θύμα, έχοντας για χρόνια 

αδιαφορήσει για τη χρήση προστατευτικών μέσων, βρίσκει ξαφνικά ότι η 

ζωή του έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Είναι υποχρεωμένος να δεχτεί με

τάθεση σε πιο χαμηλόμισθη εργασία. Αισθάνεται κοινωνικά απόβλητος. 

Η ζωή γίνεται ανυπόφορη τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά 

του. Το μήνυμα της ταινίας παρουσιάζεται πειστικά μέσα από μια δρα

ματική ιστορία. Επισημαίνεται ότι η σωστή προστασία της ακοής αποτε

λεί κοινή ευθύνη τόσο για τη διεύθυνση της επιχείρησης όσο και για 

τους εργαζόμενους.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υγιεινή στην εργασία

Η ταινία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τόσο τους εργαζόμε

νους όσο και τους εργοδότες πάνω στη σημασία της καλής υγιεινής στο 

χώρο της εργασίας. Εξετάζει σε ευρεία κλίμακα διάφορες βιομηχανίες, 

τους πιθανούς κινδύνους και τα μέσα πρόληψης που μπορεί να υιοθετη

θούν. Ασχολείται λεπτομερώς με τη σκόνη και τις αναθυμιάσεις, τον θό

ρυβο φωτισμό, τις δερματικές παθήσεις και άλλους πιθανούς κινδύνους 

για την υγεία στο χώρο εργασίας.
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΚΕΨΟΥ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαϊάς

Καθημερινά σε γραφεία, εργοστάσια και αποθήκες η ΠΥΡΚΑΙΑ 

προκαλεί ανηλεώς καταστροφές, τραυματισμούς και θανάτους. Δεν 

πρόκειται να υπάρξει πρόοδος έως ότου οι εργαζόμενοι και οι διοική

σεις πεισθούν να ΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗ ΦΩΤΙΑ σαν μια καθημερινή απειλή. 

ΜΕΡΟΣ Ιο: ΠΡΟΛΗΨΗ 

Θερμότητα + Καύσιμο = Φωτιά 

Πηγές Θερμότητας 

Καπνογόνα Υλικά, Φλόγα, Σπινθήρες 

Ηλεκτρική Θερμότητα 

Καύσιμα Υλικά

Τάξη στο Γραφείο, στο Εργοστάσιο και στην Αποθήκη 

Στοιχειώδεις Κανόνες Ασφαλείας Ταχύτητα και Εξάπλώση της 

Φωτιάς

ΜΕΡΟΣ 20: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

Επισήμανση της Πυρκαϊάς 

Σήμανση Συναγερμού 

Πυρόσβεση

Τύποι Πυροσβεστήρων και πώς χρησιμοποιούνται

Προσωπική Ασφάλεια

Μέριμνα για τους Αλλους

Ασκήσεις Πυρκαϊάς

Εκκένωση

Πυροσβεστικά Σημεία, Πόρτες, Εξοδοι 

Σοβαρή Αντιμετώπιση της Πυρκαϊάς
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ΟΤΑΝ Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΞΕΣΠΑ

Περιορισμός της πυρκαϊάς στα αρχικά στάδια

Η ταινία δείχνει με δραματικό τρόπο τον σημαντικό ρόλο που έ

χουμε όλοι μας στον περιορισμό μικρών πυρκαϊών προτού εξελιχθούν σε 

μεγαλύτερες. Εξετάζει τους παράγοντες που πολύ εύκολα μπορούν να 

οδηγήσουν σε καταστροφή - καθυστερημένη ανακάλυψη, γρήγορη εξά- 

πλωση στα αρχικά στάδια, ανεπάρκεια εξοπλισμού και εκπαίδευσης, και 

εμπόδια στην καταπολέμηση της πυρκαϊάς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΝΕΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΖΩΗΣ

Η γνώση της καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPA) και της τεχνη

τής αναπνοής μπορεί να αποβεί σωτήρια στις περισσότερες περιπτώσεις 

καρδιακής προσβολής, ασφυξίας, ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Η ταινία, 

με τρόπο λεπτομερή και παραστατικό διδάσκει τα βασικά βήματα για τη 

διάσωση μιας ζωής Η μέθοδος της καρδιοπνευμονικής ανάνηψης πα

ρουσιάζεται σε διαφορετικές επιδείξεις, ανάλογα με τη φύση και τον 

χώρο του περιστατικού και την ηλικία του πάσχοντα.

0 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ

Παρουσιάζονται οι απαραίτητες διαδικασίες στα πρώτα στάδια 

κάθε τραύματος, σε συσχετισμό με τις διάφορες ανατομικές επιπτώσεις. 

Χρησιμοποιώντας τυπικά παραδείγματα τραυματισμών, η ταινία παρου

σιάζει ένα σύστημα οργανωμένων ενεργειών που αποβλέπουν στο να 

προληφθεί η επιδείνωση της κατάστασης του τραυματία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Επιδεικνύονται διάφοροι τρόποι μεταφοράς τραυματία από ένα, 

δύο, τρία ή τέσσερα άτομα, και σε σχέση με το χώρο του περιστατικού. 

Προσφέρονται οδηγίες για τη χρήση φορείων, καθώς και για τον ειδικό
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χειρισμό που απαιτείται όταν υπάρχει υπόνοια τραυματισμού στη σπον

δυλική στήλη.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μια ακριβής και λεπτομερής επίδειξη του τρόπου φροντίδας σε 

περιπτώσεις αιμορραγίας, αμέσως μετά από το ατύχημα. Με κινούμενα 

σχέδια, μοντέλα και αναπαραστάσεις παρουσιάζονται α) μέθοδοι για το 

σταμάτημα ,της αιμορραγίας, β) ο τρόπος διάκρισης αρτηριακής, φλεβι

κής και εσωτερικής αιμορραγίας, γ) αυτοσχέδια κατασκευή επιδέσμων, 

και δ) ασφαλής τοποθέτηση αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ).

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Το πρόγραμμα δείχνει πώς μπορούμε να προλάβουμε τα ατυχή

ματα που προκαλούν τραυματισμό των ματιών αλλά και πώς μπορούμε 

να παράσχουμε τις αναγκαίες πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τέτοιων α

τυχημάτων. Με γραφικές παραστάσεις παρουσιάζεται η δομή του ματιού 

και επισημαίνονται οι πιθανοί κίνδυνοι. Παρουσιάζονται διαφορετικές 

καταστάσεις επείγουσας ανάγκης στα πλαίσια καθημερινών δραστηριο

τήτων και επιδεικνύονται λεπτομερώς οι απλές αλλά και επείγουσες 

διαδικασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων περιστατι

κών, όπως βλάβες από ξένα σώματα, τραυματισμοί από αιχμηρά αντικεί

μενα και εγκαύματα από χημικές ουσίες.

ΠΝΙΓΜΟΝΗ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ορισμένα βασικά και απλά βήματα 

που μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή θανάτου από πνιγμονή. Στις 

οδηγίες περιλαμβάνονται το άνοιγμα της αναπνευστικής οδού, η παροχή 

τεχνητής αναπνοής, η εφαρμογή της μεθόδου Χάιμλιχ σε πάσχοντες που 

διατηρούν τις αισθήσεις τους και σε αναίσθητα θύματα, και οι ενέργειες 

για την αντιμετώπιση απώλειας των αισθήσεων. Επίσης, περιλαμβάνο

νται ειδικές μέθοδοι για παροχή πρώτων βοηθειών σε βρέφη και νήπια.
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η γνώση των τεσσάρων βασικών βημάτων έκτακτης ανάγκης μπο

ρεί να βοηθήσει στη διάσωση της ζωής του θύματος σε περιπτώσεις ε

γκαυμάτων. Η ταινία παρουσιάζει εγκεκριμένες τεχνικές πρώτων βοη

θειών σε συσχετισμό με διαφορετικούς τύπους εγκαυμάτων, όπως κοινά, 

χημικά ή ηλεκτρικά εγκαύματα. Περιγράφονται οι συνέπειες εγκαυμάτων 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού και διδάσκονται διαδικασίες θερα

πείας για καθεμιά περίπτωση, καθώς και προληπτικές τεχνικές.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η ταινία διευκρινίζει ποιες ουσίες μπορεί να είναι δηλητηριώδεις, 

περιγράφει τα συμπτώματα διαφορετικών τύπων δηλητηρίασης και δι

δάσκει τεχνικές πρώτων βοηθειών. Συγχρόνως επισημαίνονται οι ανα

γκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη περιστατικών τυχαίων δηλητηριά

σεων.
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