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Όταν υπάρχουν περισσότερες από µία δραστηριότητες µε σηµαντική σωµατική καταπόνηση, πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά. 
 
Χώρος εργασίας/δραστηριότητα: 
 

1ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του χρόνου (Επιλέξτε µόνο µία στήλη!) 
Ενέργειες ανύψωσης ή 
µετατόπισης  (< 5 δευτ.) 

Κράτηµα 
 (> 5 δευτ.) 

Μεταφορά 
(> 5 µέτρα) 

Αριθµός σε µία 
εργάσιµη ηµέρα  

Βαθµοί 
διαβάθµισης 
του χρόνου 

Συνολική διάρκεια σε µία 
εργάσιµη ηµέρα   

Βαθµοί 
διαβάθµισης 
του χρόνου 

Συνολική απόσταση 
σε µία εργάσιµη ηµέρα  

Βαθµοί 
διαβάθµισης 
του χρόνου 

< 10 1 < 5 λεπτά 1 < 300 µέτρα 1 

10 έως < 40 2 5 έως 15 λεπτά 2 300 µέτρα έως < 1χλµ. 2 

40 έως < 200 4 15 λεπτά έως < 1 ώρα 4 1 έως < 4 χλµ. 4 

200 έως < 500 6 1 ώρα έως < 2 ώρες 6 4 έως < 8 χλµ. 6 

500 έως < 1000 8 2 έως < 4 ώρες 8 8 έως < 16 χλµ. 8 

≥ 1000 10 ≥ 4 ώρες 10 ≥ 16 χλµ. 10 

Παραδείγµατα:   • χτίσιµο τούβλων,    • 
τοποθέτηση αντικειµένων προς 
κατεργασία σε µηχάνηµα • εξαγωγή 
κουτιών από κιβώτιο και τοποθέτηση σε 
ιµάντα µεταφοράς 

Παραδείγµατα:     • κράτηµα και χειρισµός 
τεµαχίου χυτοσιδήρου κατά την εργασία σε 
τροχό • χρήση χειροκίνητου τροχού • χρήση 
χορτοκοπτικού µηχανήµατος 

Παραδείγµατα: • µεταφορά επίπλων  • 
παράδοση µερών σκαλωσιάς σε 
εργοτάξιο 

2ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του φορτίου, της στάσης του σώµατος και των 
συνθηκών εργασίας 
Πραγµατικό φορτίο1)  για άνδρες  Βαθµοί 

διαβάθµισης του 
φορτίου 

Πραγµατικό φορτίο1)  για 
γυναίκες  

Βαθµοί διαβάθµισης 
του φορτίου 

 < 10 κιλά 1 < 5 κιλά 1 

10 έως < 20 κιλά 2 5 έως < 10 κιλά 2 

20 έως < 30 κιλά 4 10 έως <15 κιλά 4 

30 έως < 40 κιλά 7 15 έως < 25 κιλά 7 

 ≥ 40 κιλά 25 ≥ 25  κιλά 25 
1)  Στο πλαίσιο αυτό ως «πραγµατικό φορτίο» νοείται η πραγµατική δύναµη που πρέπει να ασκηθεί για την µετακίνηση του φορτίου. Η δύναµη 
αυτή δεν αντιστοιχεί πάντοτε στη µάζα του φορτίου. Όταν σε ένα χαρτοκιβώτιο προσδίδεται κλίση, µόνο το 50 % της µάζας του έχει επίδραση 
στον εργαζόµενο και όταν χρησιµοποιείται καροτσάκι, µόνο το 10 % 
 

Συνήθης στάση σώµατος, 
 θέση φορτίου2) 

Στάση σώµατος, θέση φορτίου Βαθµοί 
διαβάθµισης 
της στάσης του 

σώµατος 

 

• Άνω µέρος του σώµατος ευθυτενές και όχι στριµµένο 
• Κατά την ανύψωση, το κράτηµα, τη µεταφορά και την 

καταβίβαση το φορτίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σώµα 
 

1 

 

• Ελαφρύ σκύψιµο προς τα εµπρός ή στροφή του κορµού 
• Κατά την ανύψωση, το κράτηµα, τη µεταφορά και την 

καταβίβαση το φορτίο βρίσκεται κοντά ή σχετικά κοντά στο 
σώµα 

2 

 

• Βαθύ σκύψιµο ή κάµψη προς τα εµπρός 
• Ελαφρύ σκύψιµο µε ταυτόχρονη στροφή του κορµού 
• Το φορτίο βρίσκεται µακριά από το σώµα ή πάνω από το 

ύψος των ώµων 
 

4 

 

• Κάµψη προς τα εµπρός µε ταυτόχρονη στροφή του κορµού 
• Το φορτίο βρίσκεται µακριά από το σώµα 
• Περιορισµένη σταθερότητα της στάσης του σώµατος όταν 

βρίσκεται σε όρθια θέση 
• Κάθισµα ανακούρκουδα ή γονάτισµα 

8 

2) Για τον προσδιορισµό των βαθµών διαβάθµισης της στάσης του σώµατος πρέπει να χρησιµοποιείται η συνήθης στάση κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων. Για παράδειγµα, όταν κατά τη διακίνηση ενός φορτίου λαµβάνονται διαφορετικές στάσεις πρέπει να χρησιµοποιείται η µέση 
τιµή και όχι περιστασιακές ακραίες τιµές 
 



Συνθήκες εργασίας Βαθµοί διαβάθµισης 
των συνθηκών 
εργασίας 

Καλές εργονοµικές συνθήκες, π.χ. επαρκής χώρος, απουσία φυσικών εµποδίων στο χώρο εργασίας, 
οµαλό και συµπαγές δάπεδο, επαρκής φωτισµός, επαρκείς λαβές 

0 

Περιορισµένος χώρος κίνησης και δυσµενείς εργονοµικές συνθήκες  
(π.χ. 1: ο χώρος κίνησης είναι περιορισµένος λόγω χαµηλού ύψους ή επειδή ο χώρος εργασίας είναι 
µικρότερος από  1,5 τετραγωνικό µέτρο, ή 2: η σταθερότητα της στάσης του σώµατος δυσχεραίνεται 
από το γεγονός ότι το δάπεδο παρουσιάζει ανωµαλίες ή δεν είναι σταθερό) 

1 

Πολύ περιορισµένος χώρος κίνησης ή/και αστάθεια του κέντρου βάρους του φορτίου (π.χ. µεταφορά 
ασθενών) 2 

3ο βήµα: Αξιολόγηση 
Οι βαθµοί διαβάθµισης της δραστηριότητας αυτής εισάγονται και υπολογίζονται στο διάγραµµα 

  
 
Βαθµοί διαβάθµισης του 
φορτίου 

    

        + 
 
 
Βαθµούς διαβάθµισης της 
στάσης του σώµατος 

    

        + 
 
Βαθµούς διαβάθµισης των 
συνθηκών εργασίας 

    

           = 
 
 
Σύνολο 

x  
Βαθµούς 
διαβάθµισης του 
χρόνου 

= 
 

 
 
Βαθµολογία 
επικινδυνότητας 

 

Βάσει της υπολογισθείσας διαβάθµισης και του παρακάτω πίνακα µπορεί να γίνει µια χονδρική αξιολόγηση. 3) 
Ανεξαρτήτως αυτού, ισχύουν οι νοµοθετικές διατάξεις περί της άδειας µητρότητας. 
 

Φάσµα 
επικινδυνότητας 

Βαθµολογία 
επικινδυνότητας 

Περιγραφή 

1 < 10 Κατάσταση περιορισµένης φόρτισης, µικρή πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής 
υπερφόρτισης.  

2 10 έως < 25 Κατάσταση αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής 
υπερφόρτισης σε λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα4). Για αυτή την οµάδα 
εργαζοµένων θα ήταν χρήσιµος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας 

3 25 έως < 50 Κατάσταση ιδιαίτερα αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής 
υπερφόρτισης ακόµα και σε άτοµα φυσιολογικής προσαρµοστικότητας. Συνιστάται 
ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας. 

4  
≥ 50 Κατάσταση υψηλή φόρτισης, µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής 

υπερφόρτισης.  Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας5). 
3) Σε γενικές γραµµές, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βαθµών διαβάθµισης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος υπερφόρτισης του 

µυοσκελετικού συστήµατος. Τα όρια µεταξύ των φασµάτων κινδύνου είναι ρευστά, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και τις 
συνθήκες απόδοσης. Ως εκ τούτου η διαβάθµιση αυτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως καθοδηγητικό βοήθηµα. Για ακριβέστερες 
αναλύσεις απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα εργονοµίας. 

4) Στο πλαίσιο αυτό, ως λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα νοούνται τα άτοµα ηλικίας άνω των 40 ή κάτω των 21 ετών, νεοπροσληφθέντες 
ή άτοµα που πάσχουν από κάποια ασθένεια.  

5) Οι απαιτήσεις ως προς τον επανασχεδιασµό µπορούν να προσδιοριστούν βάσει του αριθµού του βαθµών που εµφανίζονται στον 
πίνακα. Μειώνοντας το βάρος, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκτέλεσης ή µειώνοντας τη διάρκεια της καταπόνησης µπορεί να 
αποφευχθεί η αύξηση της πίεσης. 

 

Απαιτείται έλεγχος του χώρου εργασίας για άλλους λόγους:      

 

Λόγοι:______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Ηµεροµηνία αξιολόγησης:__________________  Αξιολογήθηκεαπό: _______________________________ 
Επιµέλεια:·Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – Επιτροπή των Οµόσπονδων Κρατιδίων της Γερµανίας για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (·Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA und ·Länderausschuss für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik - LASI) 2001 


