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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα για τα αίτια των ατυχημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ατυχήματα 

οφείλονται, σχεδόν πάντα, σε ανθρώπινο παράγοντα. 

Οφείλονται δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό κάθε βαθμίδας, από τους μηχανικούς και 

άλλους επιστήμονες μέχρι τους απλούς εργάτες  μιας απλής ή σύνθετης κατασκευής. Τα 

ατυχήματα δεν συμβαίνουν, αλλά προκαλούνται και πάντα υπάρχει μια ή περισσότερες 

αιτίες που τα προκάλεσαν. Η πρόληψη και η αποφυγή των ατυχημάτων είναι μέσα στις 

δυνατότητες του ανθρώπινου ελέγχου.
1 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί όλους μας είναι η δημιουργία σωματικών 

κακώσεων ή και προβλημάτων υγείας στα παιδιά. Αυτό αποκτά μεγάλες διαστάσεις στο 

χώρο του σχολείου, όπου λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών, της μικρής τους 

ηλικίας και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (π.χ. εργαστήρια τεχνικών 

ειδικοτήτων στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση με μεγάλο βαθμό 

επικινδυνότητας, άτομα με ειδικές ανάγκες), η φύλαξη και προστασία των παιδιών 

(μαθητών) από τους εκπαιδευτικούς καθίσταται πολύ δύσκολη.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η αποτύπωση της νομοθεσίας που διέπει την υγεία και 

ασφάλεια στους εργασιακούς και ιδιαίτερα στους σχολικούς χώρους, η 

ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ανάπτυξη 

μιας κουλτούρας πρόληψης στα σχετικά θέματα με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων 

και τελικά η ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα πείσουν την πολιτεία να 

επανασχεδιάσει, αν κρίνει, την όλη δομή της υγείας και ασφάλειας στα σχολεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ρήγας.Φ, Βιομηχανική Ασφάλεια, Αθήνα 2005 
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Τα κύρια ευρήματα της εργασίας συνίστανται στην ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου για 

την προστασία της υγείας και ασφάλειας της εργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο. Ειδικότερα όσον αφορά στο σχολικό εργασιακό περιβάλλον διαπιστώθηκε 

τόσο η θέσπιση αυστηρής νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή σχολικών κτιρίων και 

την συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, όσο και η αύξηση της ευαισθησίας των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωσή τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας 

έτσι ακόμη καλύτερα την υγεία και ασφάλεια των μαθητών τους αλλά και των ιδίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συστηματική νομοθέτηση του τομέα της Υγιεινής & Ασφάλειας ξεκινάει με την 

οδηγία 89/391 του Συμβουλίου της 12
ης 

Ιουνίου 1989, περί της εφαρμογής μέτρων με 

στόχο την προαγωγή της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

κατά την eργασία.
2 

 

Η οδηγία αυτή, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών 

κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των 

συντελεστών κινδύνου και ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την 

ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, την 

κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για 

την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 

Στη χώρα μας, μέχρι την ψήφιση του Nόμου 1568/1985 και του Προεδρικού 

διατάγματος 17/1996, η εργατική νομοθεσία για την Επαγγελματική Yγεία και 

Aσφάλεια και ειδικότερα το μέρος αυτής που αναφερόταν στο εργασιακό περιβάλλον, 

χαρακτηριζόταν από ανυπαρξία κανόνων για την έρευνα των παραμέτρων που δρούν 

στο σύστημα "άνθρωπος - παραγωγική διαδικασία - εργασιακό περιβάλλον" και οι 

οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις για την ορθολογική διασύνδεση των τριών αυτών 

βασικών στοιχείων του εργασιακού συστήματος. Υπήρχε επίσης ασάφεια των 

διατάξεων που προσδιορίζουν το πλαίσιο του ασφαλούς-για την υγεία των εργαζομένων 

–εργασιακού περιβάλλοντος.
3 
 

 

 

 
2 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 

3http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id =311.  

 

 

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id
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Βέβαια, ακόμα και σήμερα, η νομοθεσία της Υγιεινής & Ασφάλειας, εφαρμόζεται με 

πολλές ελλείψεις. Ο πιο πρόσφατος κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων είναι ο νόμος 3850/2010
4
, ενώ για θέματα επιθεώρησης εργασίας ισχύει ο 

νόμος 3996/2011.
5
  

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια 

θεωρητική προσέγγιση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στη 

δεύτερη γίνεται αναφορά σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εκπαίδευση και πιο 

συγκεκριμένα στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

 

 

 

 

Napo : Ασφάλεια με χαμόγελο! 

 

 

 

 

 

 

 
 

4Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος  Πρώτο, Αρ.Φύλλου 84, 2 Ιουνίου 2010 ‘Κώδικας νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων’ 

5ΦΕΚ 170, 5 Αυγ. 2010,  Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 

διατάξεις 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

2.1 Πρόληψη και Οικονομικά Στοιχεία των Ατυχημάτων  

Πολλά από τα ατυχήματα, μπορούν να προληφθούν με την σε βάθος εκτίμηση των 

κινδύνων, καθώς και την εφαρμογή και την τήρηση ασφαλών μεθόδων εργασίας. 

Τα οφέλη της πρόληψης, είναι κατά πρώτο λόγο ανθρωπιστικά και κοινωνικά. Τα 

μέτρα  πρόληψης, δεν λαμβάνονται για την επίτευξη οικονομικών στόχων, αλλά θεω-

ρούνται προαπαιτούμενα για κάθε υγιή επιχείρηση. 

Η προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, είναι 

πρωτίστως ζήτημα πολιτισμού και υγιούς ανάπτυξης της κοινωνίας. Σκοπός της ανά-

λυσης των ωφελημάτων των μέτρων πρόληψης που γίνεται παρακάτω, είναι να 

κατανοήσουμε την επίδραση και τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων, όχι μόνο στον 

εργαζόμενο, αλλά στην επιχείρηση, στο κράτος και στην κοινωνία γενικότερα.  

Το κόστος ενός εργατικού ατυχήματος, περιλαμβάνει το άμεσο και το έμμεσο κόστος: 

Το άμεσο κόστος ενός ατυχήματος περιλαμβάνει: 

• Έξοδα και δαπάνες Α’ Βοηθειών. 

• Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

• Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. 

• Συντάξεις. 

• Χρόνο αδυναμίας για εργασία. 

• Κόστος αποκατάστασης - επανένταξης. 

• Άλλα άμεσα κόστη, ανάλογα με την περίσταση. 

Πέραν του άμεσου και ορατού κόστους, στα εργατικά ατυχήματα και στις επαγγελμα-

τικές ασθένειες, υπεισέρχεται και το έμμεσο κόστος που συνήθως αφορά: 

• Χαμένες εργατοώρες άλλων εργαζόμενων ή/και οικείων που θα περιθάλψουν τον 

παθόντα, τόσο κατά την ημέρα του ατυχήματος όσο και αργότερα. 

• Χρόνο απασχόλησης για τη διερεύνηση των αιτίων, που θα γίνει από τον Τεχνικό 

Ασφάλειας και το Ιατρό Εργασίας ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας   

• Κόστος αντικατάστασης του θύματος από άλλο εργαζόμενο,  
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• Κακό ψυχολογικό κλίμα στον εργασιακό χώρο, με πτώση του ηθικού και ιδιαίτερη 

προσοχή των εργαζομένων, που μειώνουν την αποδοτικότητα. 

• Καταστροφές ή φθορές σε υλικά, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, που ανάλογα με το 

ατύχημα μπορεί ναι είναι και πολύ μεγάλες. 

• Μείωση της ποιότητας του προϊόντος, την περίοδο του ατυχήματος. 

• Κακή εικόνα της επιχείρησης, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, τόσο στη δημόσια 

εικόνα και στις πωλήσεις της, όσο και στις συνεργασίες και υποθέσεις της με άλλους 

ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

• Ποινές με πρόστιμα ή κλείσιμο των εργασιών  

• Άλλα έμμεσα κόστη ανάλογα με την περίσταση. 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι, οι οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος της ασφάλειας 

της εργασίας είναι τεράστιες, με κυριότερες επιπτώσεις στον εργαζόμενο τις παρακάτω: 

- Μείωση της σωματικής του υγείας 

- Χρόνο αδυναμίας για εργασία και 

- Ψυχολογικά προβλήματα του θύματος μετά την επάνοδο του στην εργασία, γεγονός 

που μειώνει την αποδοτικότητά του στην εργασία, αλλά έχει και επιπλοκές στη 

συμπεριφορά του, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία. 

Στον Πίν.1 παρουσιάζονται, μόνο για τη διετία 2005 και 2006, ο αριθμός και το είδος 

των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και στον Πίν.2 τα μέρη του σώματος που 

τραυματίζονται. Στον Πίν.3 εμφανίζονται τα εργατικά ατυχήματα κατά ομάδες ηλικιών και 

η ποσοστιαία κατανομή τους
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6http://ergatikaatuxhmata.weebly.com/sigmataualphatauiotasigmatauiotakappaalpha-sigmatauomicroniotachiepsiloniotaalpha.html.  
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Πίν. 1        Εργατικά ατυχήματα, κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους 

       

 
2005 2006 2007 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Θλάση 2.386 22,33 2.205 21,02 2.152 21.74 

Κρανίο-εγκεφαλική κάκωση 388 3,63 438 4,18 212 2.14 

Θλαστικό τραύμα 2.851 26,68 2.716 25,89 2.830 28.59 

Ακρωτηριασμός 273 2,56 329 3,14 262 2.65 

Επιπλεγμένο κάταγμα 181 1,69 194 1,85 115 1.16 

Κάταγμα 3.012 28,19 3.082 29,38 2.930 29.60 

Εξάρθρημα 182 1,70 212 2,02 175 1.77 

Διάστρεμμα, ρήξη συνδέσμων 1.028 9,62 945 9,01 881 8.90 

Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός 5 0,05 10 0,10 7 0.07 

Δηλητηρίαση (εκτός από αέρια) 2 0,02 0 0,00 1 0.01 

Εγκαύματα 335 3,14 312 2,97 281 2.84 

Επιδράσεις ακτινοβολίας 0 0,00 0 0,00 0 0.00 

Ηλεκτροπληξία 24 0,22 37 0,35 26 0.26 

Μη εξακριβωμένος τραυματισμός 1 0,01 2 0,02 0 0.00 

Άλλη περίπτωση 16 0,15 7 0,07 28 0.28 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.684 100,00 10.489 100,00 9.900 100,00 

       
        Πίν. 2       Εργατικά ατυχήματα, ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε  

       

 
2005 2006 2007 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

%  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

Ολόκληρο το σώμα 310 2,90 357 3,40 395 3.99 

Κεφαλή (εκτός των οφθαλμών) 690 6,46 727 6,93 636 6.42 

Οφθαλμοί 250 2,34 284 2,71 250 2.53 

Σπονδυλική στήλη 476 4,46 498 4,75 435 4.39 

Θώρακας και μικτές κακώσεις θώρακα 395 3,70 436 4,16 418 4.22 

Κοιλιακά τοιχώματα, σπλάχνα και 
ουροποιογεννητικά όργανα 80 0,75 66 0,63 62 0.63 

Οστά λεκάνης 79 0,74 83 0,79 76 0.77 

Ώμος 380 3,56 358 3,41 354 3.58 

Βραχίονας 256 2,40 224 2,14 259 2.62 

Αγκώνας 273 2,56 243 2,32 279 2.82 

Πήχυς 258 2,41 226 2,15 170 1.72 

Πηχυοκαρπική άρθρωση 586 5,48 609 5,81 256 2.59 

Καρπός, δάκτυλα 3.158 29,56 2.969 28,31 3.100 31.31 

Άρθρωση ισχίου 73 0,68 76 0,72 62 0.63 

Μηρός 182 1,70 197 1,88 151 1.53 

Άρθρωση γόνατος 687 6,43 665 6,34 648 6.55 

Κνήμη 467 4,37 466 4,44 417 4.21 
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Ποδοκνημική άρθρωση 1.030 9,64 1.040 9,92 781 7.89 

Άκρος πους 1.054 9,87 965 9,20 1.151 11.63 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.684 100,00 10.489 100,00 9.900 100,00 

       
          

Πίν. 3  Εργατικά ατυχήματα κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους.  

       

 
2005 2006 2007 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

έως  15  ετών  0 0,00 0 0,00 0 0.00 

15 - 19  ετών 96 0,90 101 0,96 116 1.17 

20 - 24  ετών  1.114 10,43 1.007 9,60 937 9.46 

25 - 29  ετών 1.823 17,06 1.779 16,96 1.688 17.05 

30 - 34  ετών 1.654 15,48 1.644 15,67 1.549 15.65 

35 - 39  ετών 1.589 14,87 1.587 15,13 1.469 14.84 

40 - 44  ετών 1.329 12,44 1.323 12,61 1.304 13.17 

45 - 49  ετών 1.159 10,85 1.122 10,70 1.040 10.51 

50 - 54  ετών 939 8,79 966 9,21 889 8.98 

55 - 59  ετών 624 5,84 632 6,03 608 6.14 

60 - 64  ετών 180 1,68 172 1,64 165 1.67 

65  και άνω 28 0,26 23 0,22 21 0.21 

άγνωστη ηλικία 149 1,39 133 1,27 114 1.15 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.684 100,00 10.489 100,00 9.900 100,00 

 

 

Στο σχήμα 1 φαίνεται η εξέλιξη των εργατικών ατυχημάτων από το 1995-2002
6
. 

 

Σχήμα 1 Εξέλιξη των εργατικών ατυχημάτων από το 1995-2002. 
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2.2 Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής
7
 (βλ. Παράρτημα 1) 

2.3 Νομοθετήματα Για Εργασιακά Μέσα (βλ. Παράρτημα 2) 

2.4  Νομοθετήματα Για Ειδικές Εργασίες (βλ. Παράρτημα 3) 

2.5 Νομοθετήματα Για Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων (βλ. Παράρτημα 4) 

2.6 Γενικά Νομοθετήματα Για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες
8 

(βλ. Παράρτημα 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Συνθηκών Ασφάλειας, Αθήνα 2001,. 

8 Νομοθετήματα εναρμόνησης του εθνικού μας δικαίου προς τις Κοινοτικές οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων, Γ΄ έκδοση,Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ/νση Συνθηκών Υγείας, Αθήνα 2001 
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2.7 : Θεσμικά Όργανα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας  

 

Τα θεσμοθετημένα μέσα στην επιχείρηση όργανα για την προώθηση των θεμάτων 

Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Γιατρός 

Εργασίας καθώς και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, ενώ σε 

Εθνικό επίπεδο είναι το ΣΥΑΕ (Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) και 

οι ΝΕΥΑΕ (Νομαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας). 

 

2.7.1 Υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και  Γιατρού Εργασίας – 

Ανάθεση καθηκόντων
9
 

Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων, ο εργοδότης 

έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και στις 

επιχειρήσεις, με περισσότερους από 50 εργαζομένους και Γιατρού Εργασίας.  

Ο εργοδότης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Νόμου για υποχρέωση 

χρησιμοποίησης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας ή/και σε 

ιδιαίτερα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει 

μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού 

εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή 

σύναψης σύμβασης με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή 

συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. Σ’αυτήν την περίπτωση, αυτοί οφείλουν 

να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση, πριν από την επιλογή του Τεχνικού Ασφαλείας και του 

Γιατρού Εργασίας ή την ανάθεση αυτών των καθηκόντων σε εργαζόμενους στην 

επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, να γνωστοποιεί στην τοπική επιθεώ-

ρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους καθώς και την τυχόν απα-

σχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της 

επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων και λοιπές συναφείς πληροφορίες. 

 
 

9 Άρθρο 4 του Ν. 1568/85, άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96  και  άρθρο 8 του Ν.3850/2010, τ.Α/84 
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Η σύμβαση πρόσληψης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας γίνεται 

εγγράφως και αντίγραφό της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην τοπική επιθεώρηση 

εργασίας. Η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει το νομότυπο των αναθέσεων. Ειδικά 

για την ανάθεση καθηκόντων γιατρού εργασίας πρέπει να υπάρχει και σχετική 

βεβαίωση άσκησης της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό ιατρικό 

σύλλογο (Ν.3850/2010). 

Ο εργοδότης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Τεχνικού 

Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και 

βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον Τεχνικό Ασφάλειας και το Γιατρό 

Εργασίας για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

 

2.7.2 Προσόντα Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Γιατρού Ασφάλειας (Γ.Ε.)
10

  

 

Ο  Τ.Α. πρέπει  να έχει τα παρακάτω προσόντα : 

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 

εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση 

με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και διετή προϋπηρεσία.  

β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που 

το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 

και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 

διετή προϋπηρεσία. 

γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και πενταετή 

προϋπηρεσία. 

 

 
 

10 Άρθρο 5 του Ν. 1568/85, και Άρθρα 8,13 και 16 του Ν. 3850/2010 
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δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης 

τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκταετή προϋπηρεσία. 

 

Ο Γ.Ε. πρέπει να διαθέτει, εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, και 

την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
11

  

Ως βοηθητικό προσωπικό του Γιατρού Εργασίας μπορούν να προσλαμβάνονται 

επισκέπτριες αδερφές και επισκέπτες αδερφοί πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης 

της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδερφές νοσοκόμες και αδερφοί νοσοκόμοι, 

πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
12

  

 

2.7.3 Άσκηση έργου Τεχνικού Ασφάλειας
13 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Όμως, η 

άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’αυτόν από 

τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής 

του ως Τεχνικού Ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, 

για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 

σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού Ασφάλειας πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 παρ. 1 και 2, άρθρο 16, Ν.3850/2010 

12 παρ. 4, άρθρο 8, Ν.3850/2010 

13 Άρθρα 5, 6, 7, 11 του Ν. 1568/85 και άρθρα 8,4, παρ.9 & 12 του Π.Δ. 17/96 και Άρθρα 8 και 9 του Ν.3850/2010 
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, 

γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και 

την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις του καταχωρεί σε 

ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως 

των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’αυτό το βιβλίο. 

Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του, οφείλει να 

αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντιπρό-

σωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και μόνο. 

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας : 

• συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων 

και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων του περιβάλλοντος 

εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

• ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν 

από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους 

αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

Καθήκον του Τ.Α. αποτελεί η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Γι’αυτό έχει 

υποχρέωση : 

• να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, 

• να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας, 

• να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

• να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 
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• να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων 

• να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη δια-

πίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει 

υποχρέωση : 

• να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας 

• να ενημερώνει τους εργαζομένους 

• να καθοδηγεί τους εργαζομένους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 

συνεπάγεται η εργασία τους 

• να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας ή/και ο Γιατρός Εργασίας έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις 

απαραίτητες μετρήσεις, και σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει τα κατάλληλα 

μέσα για τις μετρήσεις αυτές, ο εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞΥΠΠ.
14

  Τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων αυτών καταγράφουν κατ’εφαρμογή των εδαφίων (α) και (ε) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 1568/85, αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε 

παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής τους 

και επιβλέπουν την εφαρμογή τους. 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Άρθρο 9, Ν.3850/2010 
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Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων 

κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η 

εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας, Γιατρό Εργασίας, το 

ΕΣΥΠΠ ή την ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο 

εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για τη εκπλήρωση 

του σκοπού αυτού. 

 

 

 

 

2.7.4 Άσκηση έργου Γιατρού Εργασίας
15 

 

Ο Γιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Κατά την 

άσκηση του έργου του, έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους 

εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, 

δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η 

απόλυση του Γιατρού Εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

 

Ο Γιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, 

στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.  

 

 

 

 

 

 
15 Άρθρα 7, 8 ,9, 10, 11 του Ν. 1568/85 και άρθρα 8, 4 παρ. 9, 12, 13, 14 του Π.Δ. 17/96 και Άρθρα 8 και 9 του Ν.3850/2010 
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Τις γραπτές υποδείξεις του καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο 

σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης λαμβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’αυτό το βιβλίο. 

Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του, οφείλει να 

αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντι-

πρόσωπο. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

μόνο. 

Ειδικότερα ο Γιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα : 

• σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατά-

σκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, 

• λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας 

μέσων εξοπλισμού, 

• φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 

διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

• οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

• αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή 

μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική 

διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

 

Δεν επιτρέπεται ο Γιατρός Εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το 

δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

Ο Γιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας τις 

ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία (επαγγελματικές ασθένειες). 

Ο Γιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους 

για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας έχει επίπτωση στην υγεία. 

 

Καθήκον του Γιατρού Εργασίας αποτελεί η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.  Για 

το σκοπό αυτόν : 
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• Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους,  

μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό 

έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από το αίτημα της επιτροπής 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 

• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 

εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

• Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί 

και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει 

να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από 

τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του 

εργαζομένου και του εργοδότη. 

• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. 

• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί 

τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών 

αυτών. 

• Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας. 

• Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία 

τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης τους. 

• Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 

• Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας 

διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

 

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να 

συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια 

των ωρών εργασίας τους. 
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Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 

έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργα-

σίας.
16

  

 

2.7.5  Επιτροπές Υγείας  και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε)
17 

Η σύσταση της Ε.Υ.Α.Ε. (Άρθρο 3 του Ν. 1568/85, άρθρο 3 του Π.Δ. 17/1996, άρθρο 

12, παρ.7 του Ν. 1767/88 και άρθρο 4 του Ν.3850/2010) γίνεται σε όλες τις επιχει-

ρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτές. Ο δε αριθμός των 

μελών της Ε.Υ.Α.Ε. ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

2.8  Γενικές και Ειδικές Υποχρεώσεις του Εργοδότη
18 

 

Ο εργοδότης υποχρεούται (μεταξύ άλλων): 

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις 

πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και 

ασφάλεια των τρίτων (άρθρο 7, παρ.1). 

 Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς 

και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των 

αναγκαίων μέσων (άρθρο 7, παρ.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Άρθρο 20 του Ν. 3850/2010 

17 Άρθρο 2 του Ν. 1568/85, άρθρο 3 του Π.Δ.17/1996 και άρθρο 6 του Ν.3850/2010 

18 Άρθρο 32 του Ν. 1568/85 και άρθρα 7, 8, 11 του Π.Δ. 17/96 
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 Όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες 

οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την 

ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 

δραστηριοτήτων, να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία 

των εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, να άλλη-

λοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζόμενους 

και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονι-

σμού των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό 

του τον τόπο εργασίας όπου εκτελούνται εργασίες, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νομοθετικές ρυθμίσεις 

(άρθρο 7, παρ.9). 

 Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η 

περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων 

συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο των γραπτών υποδείξεων του 

Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 9, 

παρ. 1 του Ν. 1568/85). 

 Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 

 

 

2.9  Εργατικό Ατύχημα 

2.9.1 Ορισμός του Εργατικού Ατυχήματος
19 

 

Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που προκαλείται σε εργαζόμενο από βίαιο και αιφνίδιο 

συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή εξ΄ αφορμής της και του προκαλεί 

ανικανότητα για εργασία, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών ή απώλεια της 

ζωής του.  

 

 

 
19 Ιωάννης Αλεξ. Τζιώνας, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, σελ. 69, Α΄ Έκδοση, Θεσ/νίκη 2012 
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Για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού είναι αδιάφορος ο χρόνος 

εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην υγεία του εργαζόμενου, το αν εκδηλώνονται 

αμέσως, αργότερα ή σταδιακά, όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας 

του/της εργαζόμενου/ης. Φυσικά το ατύχημα που προκλήθηκε από πρόθεση του 

εργαζόμενου, δε χαρακτηρίζεται εργατικό. Συχνά, η ενημέρωση είναι το μόνο στοιχείο 

που απαιτείται από τον εργοδότη, ή τον εργαζόμενο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Κάθε χρόνο 

συμβαίνουν χιλιάδες θανάσιμα εργατικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

εκατομμύρια ανθρώπων τραυματίζονται ή αποκτούν σοβαρά προβλήματα υγείας που 

οφείλονται στο περιβάλλον εργασίας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες πρέπει 

να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, αλλά και 

τον τρόπο διαχείρισής τους. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 703/2013
20

 του Αρείου Πάγου, που δημιουργεί δεδικασμένο 

για ανάλογες υποθέσεις, ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή 

του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα 

μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε 

εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών.  

Ο πίνακας 4 και το διάγραμμα 2 δείχνουν τον απόλυτο αριθμό και την κατανομή των 

θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που κατεγράφησαν στο ΙΚΑ και στο ΣΕΠΕ. Τα 

στοιχεία του ΙΚΑ είναι μέχρι το 2007 και ο συνολικός αριθμός θανόντων υπολογίστηκε 

αναλογικά, με βάση τον αριθμό των θανάτων που μετρήθηκαν στο επεξεργασμένο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των ατυχημάτων. 

 

 

 

 

 

 

20
http://www.iefimerida.gr/node/126788#ixzz2nMgkAUdg, 

 

http://www.iefimerida.gr/node/126788#ixzz2nMgkAUdg
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 Πίν. 4  Θανατηφόρα ατυχήματα περόδου 2003-2011
21 

ΕΤΟΣ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΙΚΑ 
107 123 87 126 103 - - - - 

ΣΕΠΕ 
145 127 111 128 115 142 113 94 70 

 
         

 

 

Σχήμα 2  Κατανομή Θανατηφόρων Ατυχημάτων περιόδου 2003-2011
21 

Παρατηρείται ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι λιγότερα σύμφωνα με τις 

στατιστικές του ΙΚΑ, συγκριτικά με το ΣΕΠΕ, αφού στο τελευταίο δηλώνονται 

ατυχήματα και άλλων ασφαλισμένων. Η οικονομική ύφεση και η πτώση της 

οικοδομικής δραστηριότητας θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την πτώση των 

θανατηφόρων ατυχημάτων κάτω των 100 ετησίως μετά το 2008. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΣΕΠΕ καταγράφει αύξηση των ατυχημάτων κατά 57% 

μεταξύ 2000-2002 σε όλη την Ελλάδα και διπλασιασμό στην Αττική. Σύμφωνα με τη 

σχετική έκθεση του ΣΕΠΕ, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην έντονη κατασκευαστική 

δραστηριότητα εν όψει Ολυμπιακών αγώνων και στη συνακόλουθη της τότε 

οικονομικής ανάπτυξης έντονης οικοδομικής δραστηριότητας. 

 

 

 
21 Εμμ. Βελονάκης, καθ.Πρόληψης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2013 
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Σχήμα 3 Θανατηφόρα Ατυχήματα σε εργολαβικές εργασίες περιόδου 2005-2009
22 

 

 

Σχήμα 4 Θανατηφόρα ατυχήματα κατά περιοχή Ελλάδας για την περίοδο 1987-2007
22 

 

 

2.9.2  Προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ένα ατύχημα εργατικό 



Να πρόκειται για βίαιο γεγονός: Να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια επίδραση 

εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική κατάσταση του εργα-

ζόμενου. Η επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν αιτία την επιβάρυνση των όρων εργα-

σίας κάτω από απρόβλεπτες και έκτακτες συνθήκες. 

Προϋπάρχουσα ασθένεια η οποία εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας κάτω από κανονικές συνθήκες δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα. Από τη 

νομολογία έχει κριθεί ότι η υπέρμετρη προσπάθεια του εργαζόμενου που προκάλεσε 

θάνατο ή ανικανότητα για εργασία είναι εργατικό ατύχημα. 

 



Μελέτη Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 2010, www.ypakp.gr/uploads/docs/3719.pdf 



http://1.bp.blogspot.com/_peUmmI8xT1k/TCwU5RRFp6I/AAAAAAAAD5c/-nzHabL0wUc/s1600/%CE%A3%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%91+3+%CE%91%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%89%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91+(1987-2008)-tzeferis.jpg
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Έτσι οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που προκλήθηκε από ασυνήθιστους όρους εργασίας 

και δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί εργατικό ατύχημα. 

Εργατικό ατύχημα έχει επίσης χαρακτηριστεί εκείνο που συνέβη εξαιτίας ανάθεσης 

βαριάς εργασίας σε μη αποθεραπευθέντα εργαζόμενο
23

. 



Να πρόκειται για γεγονός που συνέβη κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την 

εργασία 

Τρεις περιπτώσεις ατυχημάτων καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις: 

1. Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια 

αυτής: τραυματισμός από μηχάνημα, πτώση κλπ. 

2. Εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου και του 

χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργα-

σία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα εκείνα που 

συμβαίνουν κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και 

χωρίς την εντολή του. Έχει κριθεί επίσης ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα (κάτω από 

προϋποθέσεις) και εκείνα που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου από την 

κατοικία του στην εργασία και αντιστρόφως. 

3. Εκείνα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια. 

Ως επαγγελματική ασθένεια νοείται η νοσηρή κατάσταση που δημιουργείται στον 

οργανισμό, από τη βλαβερή επίδραση της εργασίας του μισθωτού, όπως είναι π.χ. η 

οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση από άνθρακα, μόλυβδο κ.λ.π.
24

 

 

 

 

 

 

 
23 ΣτΕ 2399/1994, 5847/1995, ΕΕΔ 1996 σελ. 883, ΑΠ 1181/1999, 1616/2003, ΕΕΔ 2004, σελ.623 

24 Λαναρά Κ., Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, σ. 305, Εκδ. Σάκκουλα, 2011 
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2.9.3 Αιτίες των Εργατικών Ατυχημάτων 

 

Τα εργατικά ατυχήματα οφείλονται σε αιτίες που εντοπίζονται : 

α) στον ίδιο τον εργαζόμενο (80% των ατυχημάτων) 

β) στο περιβάλλον εργασίας & στα μέσα παραγωγής (15% των ατυχημάτων) 

γ) σε απρόβλεπτα γεγονότα. 

 

Στα αίτια που εντοπίζονται στον εργαζόμενο περιλαμβάνονται: 

Η ηλικία (τα νεαρά άτομα είναι περισσότερο ριψοκίνδυνα λόγω περιέργειας και 

άγνοιας πολλών κινδύνων) 

Η απειρία ή η άγνοια των εργαζόμενων 

Η διανοητική ικανότητα των εργαζόμενων 

Η κόπωση 

Συναισθηματικοί και παθολογικοί παράγοντες 

Κακές συνήθειες των εργαζομένων (υπερβάλλων ζήλος κατά την εργασία ή μοι-

ρολατρική προσέγγιση ("αν είναι να συμβεί, θα συμβεί"). 

 

Στα αίτια που εντοπίζονται στο περιβάλλον εργασίας και στα μέσα παραγωγής περι- 

λαμβάνονται : 

Κακός φωτισμός, αερισμός και θέρμανση 

Κακή κατάσταση δαπέδων & κλιμάκων 

Κακό στοίβαγμα και διακίνηση των υλικών 

Ακαταστασία του χώρου εργασίας & έλλειψη καθαριότητας 

Ελαττωματικά εργαλεία & μηχανήματα χωρίς προφυλακτήρες. 

Έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας 

 

 

 

2.9.4 Συνέπειες των Εργατικών Ατυχημάτων 

 

ΑΜΕΣΕΣ 

Έξοδα και δαπάνες Α' βοηθειών 

νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
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επιδοτήσεις και αποζημιώσεις 

συντάξεις 

πρόωρος θάνατος 

 

ΕΜΜΕΣΕΣ 

οικονομική αποζημίωση του θύματος 

χαμένες εργατοώρες 

χρόνος απασχόλησης για τη διερεύνηση των αιτίων 

ζημιά σε μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις 

κόστος αντικατάστασης θύματος από άλλο εργαζόμενο 

καθυστέρηση ή σταμάτημα παραγωγής 

κακό ψυχολογικό κλίμα στην επιχείρηση 

ανθρώπινος πόνος του θύματος & της οικογένειάς του 

ψυχολογικά προβλήματα θύματος (φοβία-μετατραυματική εκδικητική συμπεριφορά 

κόστος αποκατάστασης-επανένταξης 

μείωση απόδοσης ή ανάγκη αλλαγής θέσης 

κακή εικόνα προς τα έξω 

 

 

 

2.10  Επαγγελματικός Κίνδυνος
25

  

 

 

 

 

 

 

 
25Μεθοδολογικός Οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου, Σ.Δράβας κ.ά, ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα 2000 

και Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ, Ημερίδα 2-11-2001 και Π.Δ. 17/1996, το οποίο 

συμπληρώνεται με το Π.Δ. 159/1999 

 

 



26 
 

 

2.10.1 Γενικά 
26 

 

Όταν αναφερόμαστε στον επαγγελματικό κίνδυνο, εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική 

έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος
27

. 

 

Ο επαγγελματικός κίνδυνος εκφράζεται, συνήθως ως συνώνυμο της επαγγελματικής 

«έκθεσης», μπορεί όμως να εκφρασθεί και ως συνώνυμο της «βλάβης» που προκλή-

θηκε από την έκθεση αυτή. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση μιλάμε π.χ. για «κίνδυνο από 

ακτινοβολία», «κίνδυνο από θόρυβο» ή «κίνδυνο από έκρηξη», εστιάζοντας στην 

έκθεση του εργαζομένου στον αναφερόμενο κίνδυνο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, 

μιλάμε για «κίνδυνο καρκίνου», «κίνδυνο βαρηκοΐας» ή «κίνδυνο τραυματισμού από το 

ωστικό κύμα» αντίστοιχα, εστιάζοντας στο αποτέλεσμα της επαγγελματικής έκθεσης, 

δηλαδή στη βλάβη. 

 

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι, ο «επαγγελματικός κίνδυνος» σχετίζεται με την 

πιθανότητα ή συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή κινδύνου που 

βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (π.χ. θόρυβος, χημικές ουσίες, χειρονακτική διακίνηση 

φορτίων, μονότονη ή επαναληπτική εργασία, απροστάτευτα κινούμενα μέρη μηχανών 

κλπ), καθώς επίσης και με τη σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη 

που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 http://osha.europa.eu/el/practical-solutions/risk-assessment-tools 

27 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/_Ektimisi.1113226784021.pdf 

 

 

http://osha.europa.eu/el/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/_Ektimisi.1113226784021.pdf
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Η συνθετική προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της σοβαρότητας των 

συνεπειών, εκφράζεται από την έννοια της επικινδυνότητας που προσδιορίζει το βαθμό 

του επαγγελματικού κινδύνου. Αυτές οι διαφορετικές ερμηνείες της έννοιας του 

επαγγελματικού κινδύνου, σηματοδοτούν όμως και την κυρίαρχη κατεύθυνση της 

συνισταμένης στην οποία συγκλίνουν. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας, καθώς 

επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού 

χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού 

κινδύνου. 

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
28

 αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση, 

καθώς επίσης και ένα βασικό μέσο αυτοέλεγχου της κάθε επιχείρησης, εφόσον 

εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, τόσο στις φάσεις του ποιοτικού 

και ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και 

σε αυτές της πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας. Η 

έλλειψη θεσμοθετημένου επιπέδου ποιότητας για τη γραπτή εκτίμηση των 

Επαγγελματικών Κινδύνων, μπορεί να οδηγεί στην κατ’ όνομα εφαρμογή των 

διατάξεων του Π.Δ. 17/1996, αλλοιώνοντας έτσι, τους βασικούς στόχους των δια-

δικασιών πρόληψης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. 

 

 

2.10.2 Ταξινόμηση των Επαγγελματικών Κινδύνων 

 

α. Κίνδυνοι για την Ασφάλεια 

Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος, που περικλείουν την 

πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή βιολογική βλάβη στους εργαζόμενους, ως 

συνέπεια της έκθεσης στην πηγή κινδύνου. 

 

 

 

 

 
28Αναφέρεται στις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996, το οποίο συμπληρώνεται με το Π.Δ. 159/1999 
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Η φύση της πηγής κινδύνου, καθορίζει την αιτία και το είδος του τραυματισμού ή της 

βιολογικής βλάβης, που μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική,θερμική κλπ. Οι 

κίνδυνοι αυτοί, μπορεί να οφείλονται (ενδεικτικά): 

⎯ Σε ελλιπή εξαερισμό, ανεπαρκή εξοπλισμό πυρανίχνευσης-συναγερμού-κατάσβεσης, 

απουσία διατάξεων ασφαλείας του εξοπλισμού υπό πίεση κλπ. 

⎯ Σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών, όπως τοξικές, διαβρωτικές. 

⎯ Σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. απόσπαση προσοχής εργαζόμενου, λόγω υψηλού 

θορύβου). 

 

β. Κίνδυνοι για την Υγεία 

Κίνδυνοι για την υγεία, που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη 

βιολογική ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελματικής 

έκθεσης σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργα-

σιακού περιβάλλοντος. Οι κίνδυνοι αυτοί, μπορεί να οφείλονται σε: 

- Χημικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης), 

- Φυσικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης) και 

- Βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παρουσία βιολογικών ρύπων). 

 

γ. Κίνδυνοι Εργονομικοί  

Κίνδυνοι εργονομικοί (για την υγεία και την ασφάλεια), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

την αλληλεπίδραση της σχέσης εργαζόμενου και οργάνωσης εργασίας, στην οποία είναι 

ενταγμένος. Οι αιτίες αυτών των κινδύνων, εντοπίζονται στην ίδια τη δομή της 

παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρμογή του ανθρώπου 

στις απαιτήσεις της εργασίας. Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων, για την πρόληψη ή/και 

την προστασία των εργαζομένων από αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να στοχεύει σε μία 

δυναμική ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού περιβάλλοντος, με 

βασική συντεταγμένη, την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, προσαρμογή που 

προϋποθέτει τη γνώση των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών μηχανισμών του 

ανθρώπινου οργανισμού. Οι κίνδυνοι αυτοί, μπορεί να οφείλονται: 

- Στην οργάνωση εργασίας (π.χ. εντατικοποίηση, μονοτονία, βάρδιες, κλπ), 

- Σε ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. άτυπες μορφές εργασίας, ηθική παρενόχληση, 

κλπ), 
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- Σε εργονομικούς παράγοντες (π.χ. μη εργονομικός σχεδιασμός της θέσης εργασίας, 

κλπ) και 

- Σε αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. εργασίες με ακατάλληλο εξοπλισμό, εργασίες σε 

αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, κλπ). 

 

 

 

2.10.3  Διαδικασία εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου 

 

α) Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου  

Αυτή η φάση, περιλαμβάνει μία επιμελημένη και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής 

διαδικασίας, των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας. Η καταγραφή αφορά: 

- Στην καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, στην περιγραφή της παρα-

γωγικής τεχνολογίας των μηχανών, των εγκαταστάσεων, των χρησιμοποιούμενων υλών 

και ουσιών, των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων στην 

επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, καθώς και στην εσωτερική και εξωτερική 

διακίνηση των φορτίων και των προϊόντων. 

- Στον προορισμό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια, γραφεία, αποθήκες 

κλπ). 

- Στα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισμική προστασία, 

επιφάνεια, χωρητικότητα, ανοίγματα, κλπ). 

- Στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στα υπό εξέταση τμήματα της παραγωγικής 

διαδικασίας (αριθμός εργαζομένων, φύλο, βάρδιες εργασίας, εργασιακή ηλικία, κλπ). 

- Στις πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση, εάν και εφόσον 

παρέχεται, καθώς και σ’ αυτές που σχετίζονται με τα εργατικά ατυχήματα και τις 

επαγγελματικές ασθένειες. 

 

β) Προσδιορισμός των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου 

Η εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης, αποτελεί εκείνη τη διαδικασία, η οποία μας 

επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες, στους οποίους 

εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Έτσι, εξετάζουμε : 
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- Τον τρόπο λειτουργίας (π.χ. χειροκίνητη, αυτοματοποιημένη, μηχανική, μικτή, κλπ), 

καθώς και τη μορφή της παραγωγικής δραστηριότητας. 

- Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασιακό περι-

βάλλον (π.χ. χρόνο παραμονής στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων 

δραστηριοτήτων κλπ). 

- Τη λήψη ή μη μέτρων προστασίας και πρόληψης, για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

- Την άποψη των εργαζομένων, για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο 

στον οποίο εργάζονται, καθώς και τις αναφορές τους για τις επιπτώσεις των βλαπτικών 

παραγόντων στην κατάσταση της υγείας τους. 

 

γ) Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης  

Η εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης, που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν στις δύο 

προηγούμενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος, υλοποιείται δια μέσου: 

- Του ελέγχου εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των μηχανών). 

- Του ελέγχου των «αποδεκτών» για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας 

(σχετικά με τη φύση των κινδύνων, τη χρονική διάρκεια, τον τρόπο υλοποίησης και τη 

μορφή των παραγωγικών δραστηριοτήτων), αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία. 

- Του ποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περι-

βάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, με τη 

διεξαγωγή τόσο στοχευμένων μετρήσεων όσο και στοχευμένων ιατρικών εξετάσεων.  

 

δ) Λήψη μέτρων και 

 

ε) Έλεγχος μέτρων-Επανεξέταση-Αναθεώρηση 

 

2.11   Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (βλ. Παράρτημα 6) 

Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, απαρτίζεται από Κρατι-

κές Υπηρεσίες-Όργανα Ελέγχου, το Εθνικό Δίκτυο Φορέων Πληροφόρησης, 

Συμβούλια-Επιτροπές και άλλους φορείς. 

 

2.12 Διεθνείς  Οργανισμοί  για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (βλ. 

Παράρτημα 7) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 :  ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

3.1 Σχεδιασμός χώρων εργασίας
29 

  

 

1. Η μελέτη των χώρων εργασίας πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία ασφαλούς και 

υγιεινού περιβάλλοντος και ακώλυτης ροής της εργασίας. Οι διαστάσεις των χώρων 

εργασίας πρέπει να είναι ανάλογες με το είδος της παραγωγικής διαδικασίας και τον 

αριθμό των εργαζομένων. 

2. Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπολογίζεται ελεύθερη επιφάνεια ώστε ο εργαζό-

μενος να μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 

3. Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, που δεν εποπτεύονται και που 

βρίσκονται έξω από το οπτικό ή το ακουστικό πεδίο των υπόλοιπων θέσεων εργασίας, 

κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας, πρέπει να υπάρχουν συστήματα με τα οποία, 

σε περίπτωση κινδύνου, να μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για παροχή βοήθειας. 

 

3.2 Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης
30

  

 

1. Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους 

εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το 

σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους 

εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο 

τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να 

διασωθούν. 

2. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων 

κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια 

των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης 

επισημαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το 

συντομότερο δυνατό δρόμο. 

 

 
29 Άρθρο 29 του Ν.3850/2010 

30 Άρθρο 30 του Ν.3850/2010 
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3.3 Συντήρηση και Έλεγχος
31

  

1. Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας και να μεριμνά για την κατά 

το δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και 

σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτε-

ται αμέσως η εργασία, στο σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατά-

στασή τους. 

2. Τα συστήματα ασφάλειας για την πρόληψη και την άρση του επαγγελματικού 

κινδύνου πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να ελέγχονται για την ικανότητα 

λειτουργίας τους, τουλάχιστο μια φορά το εξάμηνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από 

τις ισχύουσες διατάξεις ή επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής 

εμπειρίας. Η χρονολογία συντήρησης και ελέγχου καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις 

πρέπει να καταχωρούνται ενυπόγραφα από τον αρμόδιο, που έκανε τη συντήρηση ή τον 

έλεγχο, σε ειδικό βιβλίο. 

3. Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να ελέγχονται 

τακτικά με μέριμνα του εργοδότη για την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμο-

ποίησής τους. 

 

 

3.4 Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας
32

  

 

1. Αερισμός − Εξαερισμός 

Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται κατάλληλα, ανάλογα με τη 

φύση εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της 

(καθιστική εργασία, ελαφρά). Σε περίπτωση που η ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά 

μέσα ή συστήματα (εξαερισμός−κλιματισμός), τότε αυτά πρέπει να λειτουργούν  

συνεχώς. Κάθε βλάβη του συστήματος πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα από 

αυτόματη διάταξη, ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο. 

 

 

 
31 Άρθρο 31, 42, 45 του Ν.3850/2010 και  Π.Δ. 395 / 1994 άρθρο 4 

32 Άρθρο 33 του Ν.3850/2010 
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2. Θερμοκρασία 

Οι χώροι εργασίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου 

εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη 

σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της. Περιοχές θέσεων εργασίας 

που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι 

πρακτικά δυνατό. 

3. Φωτισμός 

Οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν άμεση οπτική 

επαφή με εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη. 

Εξαιρούνται οι χώροι εργασίας, στους οποίους τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν 

επιτρέπουν άμεση οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο και οι χώροι εργασίας, με 

επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον υπάρχουν επαρκή 

διαφανή ανοίγματα στην οροφή. 

 

3.5 Προδιαγραφές Χώρων Εργασίας 

 

3.5.1 Γενικά
33

  

 

• Να τηρούνται οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και όλων των Δομικών 

Κανονισμών. 

• Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων. 

• Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, να γίνεται μόνο 

από τα άτομα που έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 

 

 

 

 

 
33 Παρουσίαση των βασικών προδιαγραφών, που θέτει το Π.Δ. 16/96, με έμφαση σε αυτές, που ισχύουν συνήθως για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 
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Τα δάπεδα πρέπει να είναι σταθερά, να μην έχουν επικίνδυνες κλίσεις, να είναι ομαλά, 

να μην είναι ολισθηρά, να έχουν επαρκή αντοχή στις καταπονήσεις που δέχονται, να μη 

δημιουργούν σκόνη και να καθαρίζονται εύκολα. 

Τα καλύμματα των δαπέδων να είναι σταθερά και ανθεκτικά. Εάν αφαιρούνται προ-

σωρινά για την εκτέλεση εργασιών, να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κίνδυνο 

πτώσης. Τα δάπεδα να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων. Να αποκα-

θίστανται άμεσα, ανωμαλίες, φθορές, ακάλυπτα ανοίγματα, κλπ. 

Πρέπει να διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης, αντοχή σε διαβρωτικές ουσίες, να είναι 

αδιαπότιστα, πυράντοχα (εάν υπάρχει χρήση φλόγας), να είναι αντιστατικά όπου 

χρειάζεται (π.χ. εκρηκτικό περιβάλλον), να συμβάλλουν στην απόσβεση κραδασμών 

και θορύβων και να είναι ηλεκτρομονωτικά (εάν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού 

ρεύματος). 

Πρέπει να αναγράφεται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, εάν στοιβάζονται εμπορεύματα 

και υπάρχουν χώροι από κάτω. 

Να διατηρούνται στεγνά και να παρέχουν επαρκή θερμομόνωση, ανάλογα με τη φύση 

της εργασίας. 

 

Η επιφάνειά των τοίχων πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται και να συντηρείται εύκολα 

και με ασφάλεια. 

Τα γυάλινα τοιχώματα, να σημαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασμένα από 

υλικά ασφαλείας (εάν βρίσκονται κοντά σε θέσεις εργασίας). 

Οι τοίχοι να είναι λείοι και αδιαπότιστοι τουλάχιστον 1,5 μέτρο από το έδαφος, όπου 

απαιτείται για λόγους υγιεινής. 

Να είναι πυράντοχοι, σε χώρους όπου χρησιμοποιείται φλόγα ή υπάρχει κίνδυνος 

πυρκαγιάς. 

 

Οι οροφές πρέπει να μπορούν να καθαριστούν και να συντηρηθούν εύκολα και με 

ασφάλεια. 

Να παρέχουν επαρκή στεγανότητα και αντοχή. Η ανάρτηση φορτίων από την οροφή, να 

γίνεται μόνον εάν έχει γίνει εξ’ αρχής πρόβλεψη και μελέτη. 

Η πρόσβαση σε στέγες που δεν είναι βατές (αντοχή, κλίσεις), να γίνεται μόνον εάν 

υπάρχει εξοπλισμός προστασίας. 

Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης από θραύσματα, αλλά και από την ηλιακή ακτινο-

βολία σε γυάλινες επιφάνειες. 
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Να θερμομονώνονται,  εάν απαιτείται, από τις καιρικές συνθήκες. 

 

Η θέση, ο αριθμός και οι διαστάσεις των πορτών, καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά 

του χώρου, της εργασίας και του πλήθους των εργαζομένων. 

Σε διαφανείς πόρτες να τοποθετείται σήμανση στο ύψος των ματιών. 

Εάν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα, να προστατεύονται από κρού-

σεις. 

Πόρτες που ανοίγουν σε δύο κατευθύνσεις, να είναι διαφανείς ή να εξασφαλίζουν την 

ορατότητα με άλλο τρόπο. 

Το δάπεδο πριν και μετά την πόρτα να είναι ομαλό και χωρίς σκαλοπάτια και εμπόδια. 

Οι συρόμενες πόρτες, να μη βγαίνουν από την τροχιά τους. 

Οι πόρτες να ανοιγοκλείνουν εύκολα και με ασφάλεια. 

Οι πόρτες στους διαδρόμους διαφυγής, να επισημαίνονται και να μπορούν να ανοιχτούν 

εύκολα από μέσα. 

Δίπλα σε πύλες διέλευσης οχημάτων, να υπάρχουν θύρες διέλευσης πεζών και να 

σημαίνονται. 

Οι μηχανοκίνητες πόρτες, να λειτουργούν με ασφάλεια και να διαθέτουν ευπρόσιτη 

διάταξη διακοπής λειτουργίας και χειροκίνητο σύστημα ή να ανοίγουν αυτόματα σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

 

Ο εργοδότης, πρέπει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης και να το αναρτήσει 

σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο εργασίας. Πρέπει να γίνονται τακτικά ασκήσεις. 

Ο σχεδιασμός των διαδρόμων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, πρέπει να γίνεται ανά-

λογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και του αριθμού των εργαζομένων. 

Οι οδοί διαφυγής πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν σε ασφαλές ση-

μείο, από το συντομότερο δρόμο. 

Σε περίπτωση κινδύνου, να μπορούν να εκκενωθούν όλες οι θέσεις εργασίας γρήγορα 

και με ασφάλεια 

 

Όταν οι πόρτες κλείνονται, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ανοιχτούν εύκολα σε 

περίπτωση κινδύνου. Δεν πρέπει να κλειδώνονται, όταν υπάρχουν εργαζόμενοι στο 

χώρο εργασίας. 

Οι πόρτες εξόδου κινδύνου δεν μπορεί να είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες. 

Οι έξοδοι κινδύνου και οι οδοί διαφυγής, πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και 

εμφανώς. 
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Οι έξοδοι κινδύνου και οι οδοί διαφυγής που χρειάζονται φωτισμό, πρέπει να διαθέτουν 

και επαρκή εφεδρικό φωτισμό. 

 

 

Φωτ. 1 Πόρτα εξόδου κινδύνου φραγμένη με εμπόδια 

(Πηγή : Κ.Ζ. Μέκος, Ημερίδα <<Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων>>)  

 

 

 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και το πλήθος των απασχολούμενων, πρέπει 

να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Εάν απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 

και εξοπλισμός πυρανίχνευσης και συναγερμού
34

. 

Ο χειροκίνητος εξοπλισμός πυρόσβεσης, πρέπει να είναι εύχρηστος και ευπρόσιτος. 

Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 και να είναι 

εμφανής και διαρκής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 Π.Δ. 71 / 1988 «Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιρίων», του Κτιριοδομικού Κανονισμού, Κανονισμών 
Πυρασφάλειας και άλλων διατάξεων 

 

 

 



37 
 

 

 

Ο γενικός εξαερισμός
35

, συνίσταται στην ανανέωση του αέρα σε όλη την έκταση του 

χώρου. Μία πρώτη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας εγκατάστασης γενικού 

εξαερισμού, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, υποθέτοντας ότι, η συγκέντρωση της 

επικίνδυνης ουσίας είναι ομοιογενής στο εσωτερικό του χώρου εργασίας, στο διάστημα 

κατά το οποίο λειτουργεί η εγκατάσταση. 

Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι, η τελική συγκέντρωση της ρυπαντικής ουσίας, 

έπειτα από ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, εξαρτάται μόνο από την εκπομπή της 

επικίνδυνης ουσίας στο χρόνο (σε kg/ώρα) και από τη χωρητικότητα της εγκατάστασης 

εξαερισμού (σε m
3
/ώρα). Είναι δε, ίση με το λόγο τους.  

 

Το φως της ημέρας, είναι ένας αβέβαιος και μη προβλεπόμενος τύπος φωτισμού. Για τη 

χρήση του, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω κατασκευαστικοί παράγοντες: 

• Διαφορές στην ποσότητα και κατεύθυνση του φυσικού φωτός. 

• Διασκορπισμένη λάμψη διαύγειας, σκιάσεως (συννεφιάς, μερικής συννεφιάς και 

συννεφώδους ουρανού). 

• Διαφορές στην ένταση και διεύθυνση του ηλιακού φωτός. 

• Επίδραση στο διαθέσιμο φως της τοποθεσίας, της αισθητικής διαμόρφωσης του 

χώρου και των γειτονικών κτιρίων. 

• Το φυσικό φως που μπαίνει μέσα στο χώρο και είναι διαθέσιμο για την εσωτερική 

χρήση του, εξαρτάται από το αρχιτεκτονικό σχέδιο των παραθύρων, από την εσωτερική 

διακόσμηση και επίπλωση. Το τμήμα του παραθύρου εξυπηρετεί τουλάχιστον τρεις 

χρήσιμους σκοπούς: 

- Προβλέπεται η είσοδος, ο έλεγχος και η κατανομή του φυσικού φωτισμού, ώστε να 

βλέπουμε. 

 

 

 

 

 

 

 
35 Ν. 1568 / 1985, άρθρο 26, ήδη άρθρο 38 του Ν. 3850 / 2010) και Π.Δ. 16 / 96, άρθρο 10 §7 
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- Προβλέπεται η απόσταση της φωτεινής εστίας, ώστε να ξεκουράζονται τα μάτια. 

- Μειώνεται η μονοτονία των εργαζομένων και γίνεται δυνατή η επικοινωνία τους με το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

 

 

Η πρόληψη της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ένα επιβαρημένο από το 

θόρυβο εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσεται μέσω δύο ενιαίων φάσεων, που 

στοχεύουν στη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων
36

: 

- Η τεχνική πρόληψη, βασίζεται στην απομάκρυνση των γενεσιουργών αιτίων κινδύνου 

και στη μείωση του θορύβου στην πηγή του. Αυτό επιτυγχάνεται, με την 

αντικατάσταση της θορυβώδους παραγωγικής διαδικασίας με άλλη λιγότερο θορυ-

βώδη, με την τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης των μηχανών, κα-

θώς και με τη μείωση της μετάδοσης του θορύβου, τόσο στην πηγή (εγκλωβισμός των 

πηγών θορύβου), όσο και στο περιβάλλον εργασίας (υλικά κατασκευής με κατάλληλο 

συντελεστή ηχοαπορρόφησης, ηχοπαραπετάσματα, κλπ). Τα μέσα ατομικής 

προστασίας (Μ.Α.Π.), αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας κατά του θορύβου και 

πρέπει η χρήση τους να έχει προσωρινό χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991),  «Προστασία των εργαζομένων, από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία») 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
    

 

4.1 Γενικά
37

 

 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την υγεία ως μια κατάσταση πλήρους 

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας (WHO, 1948). Η Παιδεία έχει ουσιαστικό 

ρόλο να διαδραματίσει, επιτρέποντας στην μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων να 

προετοιμάζονται για την ενήλικη ζωή τους. Για τα μικρά παιδιά (νηπιαγωγείο, βρέφος, 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), η εκπαίδευση θα αντιμετωπίσει γενικές έννοιες της 

υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας, καθώς και τις κοινωνικές πτυχές. Στη 

συνέχεια, για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες (επαγγελματική εκπαίδευση, 

τριτοβάθμια εκπαίδευση), το επίκεντρο θα είναι για τη σταδιακή απόκτηση κοινωνικών 

και επαγγελματικών δεξιοτήτων για την προώθηση της έννοιας της υγείας, την 

ασφάλεια και την ευημερία στην εργασία και στη ζωή γενικά ως ενήλικας. 

 

Αυτό απαιτεί όχι μόνο την εργασία σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά 

επίσης και τους τόπους όπου η διδασκαλία διεξάγεται. Το περιβάλλον στο οποίο 

εκπαιδεύονται τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να είναι υποδειγματικό. Πρώτον, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι υγιή και ασφαλή. Οι μαθητές μπορούν στη 

συνέχεια να συμμετάσχουν σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει όχι 

μόνο τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, αλλά και τις διαδικασίες, τη διαχείριση, και 

την ίδια την κουλτούρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι μαθητές θα πρέπει να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στα θέματα υγείας και ασφάλειας του περιβάλλοντος του 

σχολείου τους, ως μέρος της μάθησης και, επίσης, να αισθάνονται την κυριότητα του 

περιβάλλοντός τους και πώς γίνεται η διαχείριση και να έχουν κίνητρο για να παίξουν 

το ρόλο τους στην ασφάλεια του σχολείου και την υγεία.  

 

 

 
37 Occupational safety and health and education: a whole school approach, Μελέτη EASHW, 2013 
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Το σχολείο προσεγγίζει στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (ΥΑΕ) με τους παρακάτω 

τρόπους: 

-Συνδυάζει εκπαίδευση στους κινδύνους και στη διαχείριση της ασφάλειας και της 

υγείας στα σχολεία για τους μαθητές και το προσωπικό  

-Συγκεντρώνει μαζί τον κίνδυνο στην εκπαίδευση, την αγωγή υγείας, τη διαχείριση της 

ασφάλειας και την υγιή έννοια του σχολείου  

-Επιζητεί την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού και των μαθητών στο σχολείο στη 

διαχείριση της ασφάλειας  

-Περιλαμβάνει τη διαχείριση της ΥΑΕ από τους εκπαιδευτικούς, βελτιώνοντας την 

κατανόηση της ΥΑΕ  και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, που βελτιώνουν την 

ικανότητά τους να παρέχουν στους μαθητές εκπαίδευση για τους κινδύνους. 

-Αναπτύσσει την κατανόηση των μαθητών για την ΥΑΕ και τη σημασία της δια του 

παραδείγματος 

-Εμπλέκει τους  μαθητές στον εντοπισμό κινδύνου και προτείνει λύσεις 

 

Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει ειδικούς κινδύνους, οι οποίοι οφείλονται συχνά στις 

δραστηριότητες των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων. Υπάρχει, έτσι, απαίτηση για 

μελέτη και εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η εκτίμηση κινδύνου δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσεκτική εξέταση του τι 

θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους σε κάποιο χώρο εργασίας, ώστε να 

εκτιμήσουμε αν έχουμε λάβει επαρκείς προφυλάξεις ή θα πρέπει να κάνουμε 

περισσότερα για την πρόληψη της βλάβης. Ο στόχος είναι να βεβαιωθούμε ότι κανείς 

δεν θα τραυματιστεί ή αρρωστήσει. Η εκτίμηση κινδύνου συνεπάγεται προσδιορισμό 

των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε χώρο εργασίας (είτε προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες εργασίας ή από άλλους παράγοντες, όπως η διάταξη των χώρων) και 

στη συνέχεια την αξιολόγηση της έκτασης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

υπάρχουσες προφυλάξεις. Τα αποτελέσματα μιας κατάλληλης και επαρκούς 

αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν τα μέτρα 

καλής πρακτικής που θα είναι τα πλέον κατάλληλα. 

 Στην ιδανική περίπτωση, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε κατά τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου τους να αποκτούν γνώσεις σε θέματα ΕΑΥ μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης και να μαθαίνουν πώς να εντάσσουν την εκπαίδευση για τη διαχείριση των 

κινδύνων στην καθημερινή εργασία τους. 
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Εάν μια επιτυχής ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη διαχείριση των κινδύνων στο 

σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας αποτελεί πρόκληση, τότε η εισαγωγή της στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς είναι μια ακόμα πιο 

δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, στα εν λόγω παραδείγματα παρουσιάζονται διάφορες 

προσεγγίσεις και μέθοδοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης ή 

περαιτέρω επεξεργασίας. Μέσω αυτών καταδεικνύεται η εξάρτηση της επιτυχίας της 

προσπάθειας αυτής από την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, η οποία θα 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις συνθήκες τόσο των σχολείων όσο και των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται, επίσης, η 

αξία της κατάρτισης που υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση του σχολικού 

περιβάλλοντος, η οποία συνδυάζει την παροχή εκπαίδευσης για τη διαχείριση των 

κινδύνων με τη διαχείριση της ΕΑΥ και έχει ως απώτερο στόχο τη διασφάλιση 

ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας και μαθησιακού περιβάλλοντος. Θέματα 

ζωτικής σημασίας αποτελούν η ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών και η διασφάλιση της 

δέσμευσης όλων των κύριων ενδιαφερόμενων, καθώς και η συνέχιση της ανταλλαγής 

πρακτικών και εμπειριών. 

Ένα από τα προβλήματα που επισημαίνονται στα υπό εξέταση παραδείγματα είναι ότι η 

ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη διαχείριση των κινδύνων βασίζεται στην ατομική 

προσέγγιση. Η τυχόν διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης σε ευκαιριακή βάση και όχι 

στο πλαίσιο διοργάνωσης προγραμματισμένων τακτικών εκδηλώσεων αποτελεί επίσης 

πηγή προβλημάτων. Για τη βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων απαιτείται μια 

συνολική, συνεκτική στρατηγική. 

Σύμφωνα με τις περιπτωσιολογικές μελέτες, η αναγκαία στρατηγική μπορεί να περι-

λαμβάνει
38

 : 

• κατάρτιση στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης του σχολικού περιβάλλοντος, η 

οποία συνδυάζει την εκπαίδευση όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων με την 

προαγωγή βελτιωμένης διαχείρισης της ΕΑΥ στα σχολεία,  

• ένταξη, στα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών, 

βασικών πληροφοριών σχετικά με την ΕΑΥ στα σχολεία και με τρόπους ενσωμάτωσης 

της εκπαίδευσης για τη διαχείριση των κινδύνων στην καθημερινή διδασκαλία 

 

 
38Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,  Factsheet 103 - Στρατηγικές για την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών στην παροχή εκπαίδευσης όσον αφορά τους κινδύνους, 09/07/2012 

 

 

https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
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• παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ενημέρωσή τους κατά την ανάληψη καθηκόντων σε κάποιο σχολείο, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα διαχείρισης των 

κινδύνων,  

• περαιτέρω κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων, με σκοπό 

την ειδίκευσή τους στη διαχείριση της ΕΑΥ και την ένταξη της εκπαίδευσης που αφορά 

τη διαχείριση των κινδύνων στον καθημερινό σχολικό βίο,  

• περαιτέρω κατάρτιση λοιπών εκπαιδευτικών, ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας 

τους, με σκοπό την ειδίκευσή τους, σε θέματα ΕΑΥ και στην εκπαίδευση που αφορά τη 

διαχείριση των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη «πρωταθλητών για την 

ΕΑΥ» μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού, ο ρόλος των οποίων θα 

συνίσταται στη διάδοση σχετικών πληροφοριών και στην παρακίνηση των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών να ενημερωθούν σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, 

• καθορισμός στόχων για τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευτικών που κρίνεται αναγκαίο να 

λάβουν ειδική εκπαίδευση για τα θέματα αυτά, 

• δικτύωση σχολείων για την ΕΑΥ/εκπαίδευση που αφορά τη διαχείριση των κινδύνων  

•συνεργασία και συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων, περιλαμβανομένων: 

— εκπαιδευτικών αρχών, οργάνων και φορέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

αφορούν την εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών,  

— άλλων οργανισμών με αντικείμενο συναφές προς την εκπαίδευση για τη διαχείριση 

των κινδύνων (π.χ. εκπαιδευτικοί φορείς υγείας, οργανισμοί πρόληψης ατυχημάτων και 

οδικής ασφάλειας, αθλητικοί φορείς),  

— επαγγελματικών οργανώσεων εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων,  

• προσδιορισμός αναγκαίων συνεργειών και τρόπων διδασκαλίας με ελαχιστοποίηση 

των πιθανών προβλημάτων,  

• παροχή στα σχολεία ειδικής στήριξης, πληροφοριών και εργαλείων για τη δημιουργία 

υγιών και ασφαλών συνθηκών μαθησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος, ούτως ώστε 

τα θέματα υγείας και ασφάλειας να αποτελούν ζητήματα νευραλγικής σημασίας τόσο 

για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 

 

4.2 Καθορισμός μαθησιακών στόχων  

Προϋπόθεση για να συζητηθεί με εκπαιδευτικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

άλλους φορείς οποιαδήποτε στρατηγική κατάρτισης μελλοντικών εκπαιδευτικών είναι η 

αποσαφήνιση των μαθησιακών στόχων που πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο 
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αυτής της κατάρτισης. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση παραδείγματα, οι μαθησιακοί 

στόχοι για την κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών που παρέχουν γενική διδασκαλία 

στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να 

εστιάζουν: 

• στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη 

διαχείριση των κινδύνων στην καθημερινή διδασκαλία,  

• στη μεταλαμπάδευση πρότυπων συμπεριφορών και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά 

με την προσωπική τους ασφάλεια και υγεία ως εργαζομένων, δηλαδή θέματα Υγείας 

και Ασφάλειας  στο εργασιακό περιβάλλον ενός σχολείου και  

• στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλλουν 

θετικά στη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών στα σχολεία. 

 

4.3 Παροχή πόρων κατάρτισης (εκπαιδευτικό υλικό) 

Σε προηγούμενες εκθέσεις του EU-OSHA σχετικά με την ενσωμάτωση της Υγείας και 

Ασφάλειας  στην εκπαίδευση, επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ανάπτυξης και παροχής 

συναφών πόρων διδασκαλίας για αξιοποίησή τους από σχολεία και σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο τη στήριξη της στρατηγικής ενσωμάτωσης της 

εκπαίδευσης για τη διαχείριση των κινδύνων στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες 

δείχνουν ότι ποικίλοι πόροι και διαφορετικές προσεγγίσεις χρήζουν εξέτασης, ως 

πιθανά στοιχεία της στρατηγικής για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

Υγείας και Ασφάλειας  και διδασκαλίας της διαχείρισης των κινδύνων. 

 

Οι πόροι κατάρτισης περιλαμβάνουν:  

• εγχειρίδια για τους υπό κατάρτιση εκπαιδευτικούς,  

•εγχειρίδια για νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν 

καθήκοντα σε νέο χώρο εργασίας (σχολικό περιβάλλον), 

• υλικό κατάρτισης για τους διδάσκοντες/εισηγητές,  

• πόρους για την κατάρτιση εκπαιδευτών με σκοπό την παροχή αλυσιδωτής κατάρτισης 

(τα μέλη μιας αρχικής ομάδας δρουν πολλαπλασιαστικά καταρτίζοντας άλλους 

εκπαιδευτικούς, αυτοί εν συνεχεία άλλους και ούτω καθεξής),  

• πόρους για εκπαιδευτικούς με σκοπό την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και 

κατάρτισης σε άλλους εκπαιδευτικούς,  

• επεξηγηματικό υλικό για χρήση στην αίθουσα διδασκαλίας με τους μαθητές. 
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Στις εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις περιλαμβάνονται: 

• επιλογές ατομικής μελέτης, ειδικότερα ηλεκτρονική μάθηση και/ή αξιοποίηση 

διαδραστικών CD-ROMs, 

• συνδυαστική μαθησιακή προσέγγιση-συνδυασμός διαδικτυακής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης με φυσική παρουσία (π.χ. εργαστήρια), 

• μέθοδοι ενεργούς μάθησης, στο πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

τις δικές τους γνώσεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς σ’ αυτές βασίζεται η 

προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθητών στη σχολική αίθουσα, 

• όπως και σε άλλους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, η δημιουργία 

διασυνδέσεων μεταξύ της Υγείας και Ασφάλειας  των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπό κατάρτιση εκπαιδευτικούς, 

• σαφής συσχέτιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας-διδασκαλίας διαχείρισης των κινδύνων, με την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

 

Λοιπά θέματα κατάρτισης:  

• συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, κατά το στάδιο 

προσδιορισμού πιλοτικών εκπαιδευτικών πόρων για την αίθουσα διδασκαλίας,  

• μελέτη των δυνατοτήτων κατάρτισης σε θεματικούς τομείς, όπως είναι η κατάρτιση 

σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, την εκπαίδευση σε θέματα οδικής 

ασφάλειας, τη σωματική αγωγή και την εκπαίδευση για τη διαχείριση των κινδύνων,  

• διερεύνηση των τρόπων παροχής βασικών πληροφοριών και ανάπτυξης των 

απαραίτητων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο,  

• σύνδεση παρεχόμενης κατάρτισης και προοπτικών σταδιοδρομίας μέσω διαπίστευσης, 

παροχής σχετικών πιστοποιητικών, αναγνώρισης αποκτηθέντων δεξιοτήτων διαχείρισης 

της Υγείας και Ασφάλειας  κ.λπ., 

• παροχή περαιτέρω υποστήριξης στα σχολεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου 

και τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, και 

• αξιολόγηση προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και μεθόδων της κατάρτισης. 

 

4.4 Η Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας 

σε άλλες χώρες 

• Η προσέγγιση της ιρλανδικής Αρχής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

περιλαμβάνει: ηλεκτρονική μάθηση (γενική για διευθυντικά στελέχη των σχολικών 

μονάδων και όλους τους εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένη για εκπαιδευτικούς της 
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τεχνολογικής κατεύθυνσης και της κατεύθυνσης των θετικών επιστημών), θερινά 

διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς πόρους για αξιοποίηση στην αίθουσα διδασκαλίας από 

τους εκπαιδευτικούς, ηλεκτρονική μάθηση για μαθητές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, 

παροχή οδηγιών και υποστήριξης σχετικά με τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας  

στα σχολεία.  

• Οι πρωτοβουλίες στην Δανία περιλαμβάνουν δίκτυο εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί 

ως «πρεσβευτές για την ΕΑΥ» σε σχολεία, καθώς και κατάλληλα εξειδικευμένα 

προγράμματα για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης.  

• Η Πολωνία προωθεί την ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευτικών μέσω της 

συμμετοχής τους στη διοργάνωση εικαστικού διαγωνισμού στον τομέα της Υγείας και 

Ασφάλειας  σε εθνικό επίπεδο.  

• Η Φινλανδία στοχεύει στην κατάρτιση δύο εκπαιδευτικών ανά σχολείο στον τομέα 

της υγείας, ενσωματώνοντας στο συγκεκριμένο θέμα την παράμετρο της ευεξίας 

(wellbeing) στους χώρους εργασίας. 

• Τα προγράμματα της Γερμανίας περιλαμβάνουν την κατάρτιση τηλεεκπαιδευτών με 

τη χρήση πολυμέσων και συνεργασίες με αθλητικές οργανώσεις ειδικά για την 

κατάρτιση εκπαιδευτικών σε αθλήματα υψηλής επικινδυνότητας. 

• Στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται 3ωρο εργαστήριο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Υγείας και Ασφάλειας  Εργασίας στους μαθητές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 : Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ε.) 

 

5.1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία για την Τ.Ε.Ε.– Λειτουργία των Εργαστηριακών 

Κέντρων (Ε.Κ.) 

 

Η συγκέντρωση και κωδικοποίηση των νόμων που καθόρισαν την πορεία και την 

εξέλιξη της Δ/βάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΔΤΕ), αποτελεί εργασία υποδομής του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο ευρύτερο πεδίο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (βλ. 

Παρ/μα 9, Νομοθετήματα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση). 

 

 

5.2  Η Υγεία και Ασφάλεια στα Σχολικά Εργαστήρια 

 

5.2.1 Γενικά 

Στη χώρα μας παρουσιάζεται μεγάλη υστέρηση στον τομέα της πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Τα θέματα ΥΑΕ δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

κάθε γνωστικού αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Τόσο οι τεχνικοί των ελεύθερων επαγγελμάτων (συνεργεία εγκαταστάσεων 

κλιματισμού, μεταλλικών κατασκευών, υδραυλικοί, κλπ) όσο και εκείνοι της 

βιοτεχνίας-βιομηχανίας, έχουν σε μεγάλο βαθμό άγνοια των μέτρων πρόληψης των 

κινδύνων κατά την εργασία τους. Συχνά μάλιστα συγχέουν τον επαγγελματισμό με την 

αναιτιολόγητη έκθεση στον κίνδυνο, ενώ υποτιμούν μέχρι και αρνούνται να 

χρησιμοποιήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας τους. Συνοπτικά, δεν διαθέτουν μια 

παιδεία πρόληψης των κινδύνων, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο εκτός από τους 

εαυτούς τους, το προσωπικό που επιβλέπουν, τρίτους ακόμη και μέλη των οικογενειών 

τους. 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να είναι οι ίδιοι με 

τους κινδύνους σε κάθε άλλο χώρο εργασίας. Ωστόσο, στο χώρο εργασίας στον κλάδο 

της εκπαίδευσης βρίσκονται και σπουδαστές ή μαθητές. Τα άτομα αυτά είναι ευάλωτα, 

λόγω της νεαρής ηλικίας τους, άπειρα και συχνά αγνοούν τους κινδύνους που 

απειλούν την ασφάλεια και την υγεία. Μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνα για τον ίδιο 



47 
 

τους τον εαυτό. 

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να αποτελεί ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό και 

μαθησιακό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, κατά την εκτίμηση κινδύνων πρέπει 

να εξετάζεται ο σχεδιασμός, η μορφή και η ίδια η κατασκευή του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν στο χώρο βρίσκονται 

ευάλωτες ομάδες (π.χ άτομα πολύ νεαρής ηλικίας) και κρίνεται σκόπιμη η εξέταση 

των αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

5.2.2 Πέντε αρχές που πρέπει να τηρούνται 

■ Οι εσωτερικοί χώροι εργασίας, είτε πρόκειται για τις αίθουσες διδασκαλίες, τις 

αίθουσες για το προσωπικό ή την κουζίνα, πρέπει να αερίζονται και να φωτίζονται 

επαρκώς, να έχουν το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας και την κατάλληλη επιφάνεια 

και να διατηρούνται καθαροί. 

■ Εάν στις εγκαταστάσεις εισέρχονται οχήματα, κρίνεται σκόπιμη η εμφανής σήμανση 

και, εάν είναι δυνατόν, οι οδοί κυκλοφορίας των πεζών πρέπει να είναι διαφορετικές 

από τις διαδρομές των οχημάτων. 

■ Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να συντηρούνται σωστά και να διατηρούνται 

καθαρές με στόχο τη μείωση του κινδύνου ολίσθησης και παραπατήματος. 

■ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πρόληψη των πτώσεων από χώρους όπως 

είναι τα μπαλκόνια και τα κλιμακοστάσια. Ενδέχεται να χρειαστεί η ενισχυμένη 

προστασία των ακραίων σημείων και των γωνιών για τα πολύ μικρά παιδιά. 

■ Απαιτείται η σαφής σήμανση των διαφανών θυρών και παραθύρων, τα οποία πρέπει 

να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά. 

 

Ολισθήσεις και παραπατήματα 

Οι ολισθήσεις και τα παραπατήματα είναι δύο από τα πιο κοινά είδη ατυχημάτων. 

Αυτό ισχύει και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από 

ό,τι σε άλλους χώρους εργασίας, επειδή σε μικρό σχετικά χώρο κινείται μεγάλος 

αριθμός ατόμων νεαρής ηλικίας. Τα αίτια των ολισθήσεων και των παραπατημάτων 

πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνων. Οι παράγοντες κινδύνου 

μπορεί να έχουν σχέση με : 

■ το περιβάλλον (π.χ. η επιφάνεια του δαπέδου) 

■ τη μόλυνση (π.χ. νερό που έχει χυθεί στο δάπεδο) 

■ την οργάνωση (π.χ. έλλειψη συστημάτων καθαρισμού) 
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■ τα υποδήματα και 

■ ατομικούς παράγοντες (π.χ. εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες). 

 

 

Φωτ. 2 Εμπόδιο στο αύλειο χώρο σχολείου 

(Πηγή : Κ.Ζ. Μέκος, Ημερίδα <<Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων>>)  

 

Συντήρηση 

Στη συντήρηση και την επισκευή των κτιρίων του εκπαιδευτικού κλάδου μπορεί να 

συμμετέχουν και εξωτερικοί ανάδοχοι. Πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα 

στους αρμόδιους του σχολικού ιδρύματος και τον ανάδοχο, για την εγγύηση της 

ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των μαθητών. Οι ανάδοχοι πρέπει να 

γνωρίζουν τους πρόσθετους κινδύνους που κρύβει η εργασία σε σχολικά ιδρύματα και 

το προσωπικό του σχολείου πρέπει να καθοδηγείται σχετικά με τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την απομάκρυνση των παιδιών από το χώρο των εργασιών. 

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος των μεταφορικών ατυχημάτων, οι παραδόσεις πρέπει να 

προγραμματίζονται έτσι ώστε τα οχήματα να μην βρίσκονται στο χώρο εργασίας όταν 

οι μαθητές εισέρχονται ή εξέρχονται από τις σχολικές εγκαταστάσεις και τα 

εργαστήρια. 

Πρέπει επίσης να εξεταστεί και το θέμα των καθημερινών εργασιών συντήρησης, όπως 

είναι η καθαριότητα και οι μικροεπισκευές. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να 

προστατεύονται από κάθε συγκεκριμένο υπαρκτό κίνδυνο (π.χ. τοξικά καθαριστικά 

υγρά). Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ασφαλής αποθήκευση των ουσιών και των 

εργαλείων σε συγκεκριμένους χώρους. 

 

Ασφάλεια κατά των πυρκαγιών και σχέδια επείγουσας ανάγκης 
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Σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις 

σε περίπτωση πυρκαγιάς, με την τακτική δοκιμή των διαδικασιών εκκένωσης του 

χώρου, τη σήμανση των οδών διαφυγής και τον έλεγχο των πυροσβεστήρων και του 

σχετικού εξοπλισμού. Για περιπτώσεις όπως είναι τα ατυχήματα στα σχολικά 

εργαστήρια και τους χώρους παιχνιδιού πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες επείγουσας 

ανάγκης. 

 

Η υγεία και η ασφάλεια στα επιστημονικά και τεχνικά εργαστήρια 

 

Τα επιστημονικά και τεχνικά εργαστήρια είναι οι χώροι στους οποίους οι μαθητές είναι 

περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους που έχουν σχέση με επικίνδυνες ουσίες και 

μηχανές. Το επίπεδο της εκπαίδευσης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το είδος των 

κινδύνων και το βαθμό επικινδυνότητας, όμως υπάρχουν ορισμένα κοινά σημεία. 

■ Πρέπει να αναγράφονται με εμφανή τρόπο γραπτές οδηγίες και να δίδεται έμφαση 

στους κανόνες ασφαλείας. 

■ Στην αρχή κάθε πειράματος πρέπει να δίδονται οδηγίες προφορικά και να 

κοινοποιούνται. 

■ Η συμπεριφορά των διδασκόντων σε θέματα ασφάλειας πρέπει να είναι 

υποδειγματική. 

■ Κρίνεται σκόπιμη η διαρκής και επαρκής εποπτεία. 

■ Οποιοσδήποτε χειρίζεται ένα μηχάνημα ή επικίνδυνο εξοπλισμό πρέπει να γνωρίζει 

καλά τις οδηγίες χρήσης και όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη συντήρηση, την 

ασφάλεια και την υγεία 
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5.2.3  Τυπικές κατόψεις Σχολικών Εργαστηρίων 

 

 

Φωτ.  3  Κάτοψη Μηχανολογικού Εργαστηρίου 
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Φωτ.  4  Κάτοψη Εργαστηρίου Αυτοκινήτων 
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Φωτ. 5 Εργαστήριο Εργαλειομηχανών CNC 
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Φωτ. 6  Κάτοψη Εργαστήριου Εργαλειομηχανών 
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Φωτ. 7  Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 
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Φωτ. 8  Εργαστήριο Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων 
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Φωτ. 9  Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 
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Φωτ. 10  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
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Φωτ. 11 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   

 

6.1 Κατασκευαστικά Θέματα  

 Ασφάλεια 

Στα εξωτερικά υαλοστάσια τοποθετούνται κιγκλιδώματα. Στους χώρους άνω των 60 τμ 

επιβάλλεται η ύπαρξη και εξόδου κινδύνου (δεύτερη πόρτα) η οποία δεν εμφανίζεται 

πάντοτε στις κατόψεις για ευελιξία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης της κτιριολογικής 

μελέτης. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων και των στηθαίων να είναι το λιγότερο 1,30m. 

 Φυσικός φωτισμός 

Επιδιώκεται να είναι επαρκής σε βαθμό που να μην χρειάζεται η ενίσχυση του με 

τεχνητό (ηλεκτρικό) φωτισμό υπό συνθήκες συνήθους ηλιοφάνειας. Εάν απαιτούνται 

και συνθήκες συσκότισης ή αποφυγή αντανακλάσεων τότε τοποθετούνται και κουρ-

τίνες ή περσίδες. Καλό είναι να αποφεύγεται ο ανατολικός ενώ προτείνεται ο βόρειος 

προσανατολισμός. Όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. στο σκοτεινό θάλαμο, 

γίνεται αναφορά μετά το σκαρίφημα του κάθε χώρου. 

 Φυσικός αερισμός 

Επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φυσικών ρευμάτων με την τοποθέτηση σε κατάλληλες 

για τον σκοπό αυτό θέσεις των παραθύρων και των θυρών. 

 Δάπεδα 

Τα δάπεδα στα εργαστήρια είναι ανάλογα των απαιτήσεων κάθε φορά. 

 Θύρες 

Οι πόρτες ανοίγουν προς τα έξω και έχουν πλάτος επαρκές για τη μεταφορά του 

εξοπλισμού (τουλάχιστον 1,10μ για τις μονόφυλλες και 2,00μ για τις δίφυλλες), ενώ το 

ελάχιστο ύψος είναι 2,20μ. Δίφυλλη πόρτα προς τον διάδρομο απαιτείται για τα 

εργαστήρια Μηχανολογικών Κατασκευών, Εργαλειομηχανών, Ψυκτικών 

Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων, 

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Αεροσκαφών, CNC, Αυτοματισμού, 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου, 

Αργυροχρυσοχοϊας, ενώ οι υπόλοιπες μπορούν να είναι μονόφυλλες. 

Το ελάχιστο πλάτος της πόρτας του εργαστηρίου που θα χρησιμοποιείται για τις 

διακινήσεις των υλικών και των μηχανημάτων (για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του 

εργαστηρίου) ή για λόγους ασφαλείας και που θα οδηγεί σε ακάλυπτο χώρο, είναι το 

λιγότερο 2,50 μ και θα ανοίγει προς τα έξω για τα εργαστήρια Μηχανολογικών 
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Κατασκευών, Εργαλειομηχανών, Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, 

Αεροσκαφών, CNC, Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου, Αργυροχρυσοχοϊας, 

Κτιριακών Έργων, Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος (βασικό), Ιατρικό – 

Βιολογικό, Ανάλυσης–Ποιοτικού Ελέγχου–Βιομηχανικής Χημείας. Το λιγότερο 

δύοέξοδοι  θα  πρέπει  να προβλέπονται σε κάθε εργαστήριο που έχει επιφάνεια πάνω 

από 60 τμ. 

 Χρωματισμοί 

Προτιμώνται τα ουδέτερα χρώματα διότι δημιουργούν συνθήκες ηρεμίας,ασφάλειας και 

αποδοτικής εργασίας, ενώ έντονες αντιθέσεις πρέπει να  έχουν μόνο οι σημάνσεις. 

 

 

6.2  Το Σχολικό Εργαστήριο   

 

6.2.1 Γενικά 

Ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο του ίδιου του χώρου όσο και των χρηστών του 

σχολικού εργαστηρίου, όπως είναι: 

• Τα συστήματα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συναγερμού. 

• Την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

• Η ασφάλισή του με πόρτα ασφαλείας ή η ύπαρξη κλειδαριάς ασφαλείας, η 

τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και λοιπά παρεμφερή 

μέτρα ασφαλείας. 

• Την πρόνοια για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών 

που επικρατούν, όπως είναι η προστασία από έντονη ηλιακή ακτινοβολία και την 

καλοκαιρινή ζέστη (με την τοποθέτηση κουρτινών, περσίδων κλπ.), την προστασία από 

την υγρασία και τη σκόνη που βλάπτουν τον εξοπλισμό αλλά και την υγεία των 

χρηστών του εργαστηρίου, επαρκής εξαερισμός του χώρου, κλπ. 

• Την πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

• Λοιπά απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας για οποιαδήποτε χρήση του 

εργαστηρίου (πινακίδα ανακοινώσεων για μέτρα ασφαλείας, ύπαρξη συμβόλων 

ασφαλείας κλπ.). 

Την ευθύνη για την εξασφάλιση των παραπάνω υποδομών έχει ο Διευθυντής του 

σχολείου ή ο Διευθυντής του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου. Την ευθύνη για 

εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργίας τους έχει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, ο οποίος σε 
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συνεννόηση με τον αντίστοιχο Διευθυντή μεριμνά για την αποκατάσταση της ορθής 

λειτουργίας. 

Ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να είναι συνεχώς καθαρός σύμφωνα με 

προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής που θα εξασφαλίζουν την υγεία μαθητών και 

διδασκόντων. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ειδικών κάδων για σκουπίδια σε σημεία 

εύκολα προσβάσιμα από όλους και απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών σε οποιοδήποτε 

άλλο σημείο εκτός αυτών. Στο χώρο του εργαστηρίου πρέπει να υπάρχει επαρκής 

καθαρός αέρας και η θερμοκρασία να διατηρείται σε επίπεδο που να ευνοεί την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού, 

πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

Μέσα στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου απαγορεύεται το κάπνισμα 

(συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων) όπως και η κατανάλωση φαγητού, ποτών, 

αναψυκτικών, καφέ κτλ., λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του εξοπλισμού 

(εύφλεκτες χημικές ουσίες, κτλ.) που υπάρχει στο σχολικό εργαστήριο. 

Στον χώρο του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να επικρατεί κατά το δυνατόν ησυχία 

καθώς και κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται τους υπόλοιπους και να μην προκαλεί 

θόρυβο ή να παρενοχλεί κατά οποιοδήποτε τρόπο. Τέτοια περιστατικά πρέπει να 

αντιμετωπίζονται άμεσα στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου από τον υπεύθυνο του 

εργαστηρίου ή τον διδάσκοντα. 

 

6.2.2 Η ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο 

Οδηγίες ασφαλείας υπάρχουν σε κάθε εργαστήριο, είτε αυτό είναι το σχολικό είτε ενός 

νοσοκομείου, ενός επιστημονικού κέντρου ερευνών ή μιας βιομηχανίας. Οι οδηγίες 

ασφαλείας είναι απαραίτητες για να προειδοποιούνται οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο 

σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν, ώστε να προλαμβάνονται τα 

ατυχήματα. Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. 

Να σημειωθεί ότι η επισήμανση των κινδύνων δεν αποτελεί μόνο πρόληψη κατά των 

ατυχημάτων στο σχολικό εργαστήριο, αλλά και συμπεριφορά, που θα επηρεάσει το 

παιδί στην προσωπική του ζωή. Η ασφάλεια πρέπει να διδάσκεται, δεν μπορεί να τη 

μάθει κανείς μόνος του! 

Έτσι, οι οδηγίες ασφαλείας που υπάρχουν στους (σχολικούς) εργαστηριακούς οδηγούς 

πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά από τους μαθητές. Εάν υπάρξουν και άλλες, 

πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας, πρέπει να φωτοτυπηθούν και να τους μοιραστούν. Οι 

οδηγίες ασφαλείας στα αντίστοιχα μαθήματα να διδαχθούν στην τάξη, και αυτό να 

γραφεί στο βιβλίο ύλης κάθε τμήματος. Επίσης, οι οδηγίες ασφαλείας να αναρτηθούν 
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στον πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει στο σχολικό εργαστήριο. Σκοπός τους δεν 

είναι να τρομάξουν τους μαθητές, αλλά να τους ασκήσουν στην αναγκαία πειθαρχία, 

που πρέπει να υπάρχει στο εργαστήριο είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε,          

ιδιαίτερα, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και εργαστηριακών έργων. Και ας μην 

ξεχνάμε πως : Επικίνδυνη κατάσταση + Ανθρώπινα λάθη = Ατύχημα 

 

6.2.3 Η εκπαίδευση του προσωπικού 

Για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας στο σχολικό εργαστήριο 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίγνωση των πηγών αυξημένης επικινδυνότητας, η 

γνώση των βλαβών που μπορεί να προκληθούν και η ενημέρωση για τα μέτρα 

πρόληψης που απαιτείται να έχουν ληφθεί κάθε φορά, και να γίνει κατανοητή η έννοια 

του κινδύνου. Στο σχολικό εργαστήριο υφίστανται πολύ μικρότεροι κίνδυνοι από 

αυτούς που μπορούν να μας συμβούν όταν περπατάμε στο δρόμο, οδηγούμε το 

ποδήλατο, χρησιμοποιούμε το ασανσέρ ή τις ηλεκτρικές συσκευές, τα μαχαίρια και τα 

απορρυπαντικά στο σπίτι μας, παρακολουθούμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, εισπνέουμε 

τα καυσαέρια των αυτοκινήτων κτλ. Επίσης,αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η γνώση 

αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης (πυρκαγιάς, σεισμού) και η γνώση 

πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού. 

Για τους λόγους αυτούς απαραίτητη είναι η επιμόρφωση των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και του πιθανού κινδύνου και η 

συνακόλουθη εκπαίδευση των μαθητών
39

. 

Να ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος για ατύχημα δεν προέρχεται από την κανονική 

εκτέλεση μιας άσκησης, αλλά έχει σχέση με την εργαστηριακή συμπεριφορά μαθητών. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά είναι κυρίως: 

• Η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης των μαθητών. 

• Η έλλειψη πειθαρχίας στο εργαστήριο. 

• Η φυσική ροπή των μαθητών για αστεϊσμούς και πειράγματα. 

• Η λανθασμένη εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας μιας πράξης τους. 

 

 

 
 

 

39 ΠΔ 17/ 1996, άρθρα 1, 7 και 12,  και απόφαση με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1, άρθρα 26 § 21, 28 και 29 
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6.2.4 Η ευθύνη των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική για πιθανό ατύχημα στους μαθητές κατά την 

παραμονή τους στο σχολικό εργαστήριο υπηρεσιακά υπεύθυνος και δικαστικά 

υπόλογος είναι ο εκπαιδευτικός που τους διδάσκει στο εργαστήριο και κατά περίπτωση 

και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου και ο διευθυντής του σχολείου. 

Κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις υπηρεσιακής αμέλειας είναι: Ο εκπαιδευτικός να 

αφήνει τους μαθητές στο εργαστήριο σε ώρα διδασκαλίας μόνους τους χωρίς 

επιτήρηση, να παραλείπει να μυήσει τους μαθητές στην τήρηση βασικών κανόνων 

ασφαλείας, να παραλείπει να ελέγξει επικίνδυνους εξοπλισμούς ή εργαστηριακές 

διατάξεις πριν επιτρέψει τη χρήση τους από τους μαθητές, να παραλείπει να επιβάλει 

την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας, είτε, επίσης, το εργαστήριο να μην έχει 

τις απαραίτητες συσκευές ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής, να μην έχει ειδικά 

ντουλάπια για την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων για την υγεία των μαθητών 

υλικών, ή, πάλι, οι μαθητές να εργάζονται στο εργαστήριο σε ώρες εκτός κανονικής 

λειτουργίας του σχολείου και χωρίς την εποπτεία του αρμόδιου εκπαιδευτικού κ.ά.
40

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40Φαίνεται να μην υπάρχει νομοθετημένο κάτι σχετικό με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών για την ασφάλεια 

και υγιεινή στα σχολικά εργαστήρια, πλην των όσων αναφέρονται στο νόμο 1566/1985, άρθρο 10, στην απόφαση με αριθ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1, άρθρα 26 §21, 28, 29 και 34 και στην υπουργική απόφαση Γ2/6098/13-11-01/ΔΣΔΕ/ΥΠΕΠΘ και αφορούν 

μόνο τα σχολικά εργαστήρια των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Εργαστηριακά Κέντρα από τον Ιούλιο του 2013).  
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6.2.5 Βασικές οδηγίες ασφαλείας 

Η προετοιμασία των μαθητών στην εφαρμογή στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας πριν 

μπουν στο εργαστήριο, η ύπαρξη εξοπλισμού ασφαλείας και ένας σαφής κανονισμός 

εργαστηρίου (που μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τους μαθητές) βοηθούν στην 

πρόληψη πιθανών κινδύνων. Πολλοί κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν, αν οι μαθητές 

ενημερωθούν λεπτομερώς στη χρήση οργάνων και συσκευών (λόγου χάρη για το 

μικροσκόπιο, το τροφοδοτικό τάσης ή για τις χημικές ουσίες κτλ.) στην τάξη και πριν 

καθίσουν στον πάγκο εργασίας. 

Μια σειρά των βασικών μέτρων και οδηγιών που έχουν σκοπό την ασφαλή οργάνωση 

και λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου και την ασφαλή διεξαγωγή των πειραμάτων 

μπορούν να αναφέρονται: 

• Στη συμπεριφορά των μαθητών στο εργαστήριο. 

• Στο χειρισμό των γυάλινων οργάνων και συσκευών. 

• Στη χρήση των χημικών ουσιών. 

• Στο χειρισμό των πηγών θερμότητας και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. 

•Στη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας (από τον καθηγητή και από τους μαθητές). 

•Στην ασφάλεια και στην υγιεινή του χώρου. 

 

6.2.6 Γενικοί κανόνες για τη συμπεριφορά στο εργαστήριο 

Μερικές από τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε στο εργαστήριο 

είναι οι εξής: 

• Οι μαθητές πριν μπουν στο εργαστήριο πρέπει να ενημερωθούν από τον διδάσκοντα 

σχετικά με τη χρήση του χώρου και τους κανόνες ασφαλείας. 

• Οι μαθητές πρέπει να ενημερωθούν και να γνωρίζουν τις θέσεις των εγκαταστάσεων 

ασφαλείας, λόγου χάρη τις εξόδους κινδύνου, τις θέσεις και το χειρισμό του 

εξοπλισμού ασφαλείας όπως είναι η συσκευή πλύσης ματιών (οφθαλμόλουτρο), οι 

πυροσβεστήρες ή το φορητό φαρμακείο κτλ. 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των μαθητών μέσα στο 

εργαστήριο (σε αυτό πρώτιστα βοηθά ο εργονομικός σχεδιασμός του χώρου). 

• Στους πάγκους εργασίας πρέπει να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα για την αντίστοιχη 

εργαστηριακή άσκηση όργανα, υλικά, χημικές ουσίες και βιβλία. 

Θα πρέπει να αποφεύγονται ξένα αντικείμενα προς το πείραμα και κυρίως τα τρόφιμα 

και τα ποτά (αναψυκτικά). 
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• Πριν από την εκτέλεση των πειραμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει 

να ελέγχεται από τον υπεύθυνο καθηγητή η συναρμολόγηση των πειραματικών 

διατάξεων. 

• Πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο υπεύθυνος καθηγητής σε περίπτωση ατυχήματος ή 

τραυματισμού. Επίσης, για κάθε τυχόν ζημιά που θα συμβεί. 

Επιβάλλεται η παροχή Πρώτων Βοηθειών και ιατρική περίθαλψη αμέσως μετά από 

οποιοδήποτε ατύχημα με χημικά αντιδραστήρια ή εργαστηριακό εξοπλισμό. 

• Απαγορεύεται η μετακίνηση οργάνων, συσκευών, χημικών ουσιών κτλ. έξω από το 

εργαστήριο και η χρήση οργάνων για πειραματισμούς εκτός των οδηγιών του 

Εργαστηριακού Οδηγού του αντίστοιχου μαθήματος ή του εκπαιδευτικού της τάξης. 

• Τα θερμά γυάλινα σκεύη προκαλούν επώδυνα εγκαύματα. Τα πιάνουμε φορώντας 

αντιθερμικό βαμβακερό γάντι. (Αν δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσο ένα γυάλινο σκεύος 

είναι θερμό ή ψυχρό, αντιμετωπίζεται πάντα σαν θερμό). 

 

6.2.7 Γενικές οδηγίες χειρισμού γυάλινων οργάνων και συσκευών 

Η χρήση των γυάλινων οργάνων και συσκευών πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

Ιδιαίτερα στα πειράματα χημείας και βιολογίας ο χειρισμός τους σχετίζεται με θέματα 

ασφαλείας, μια και με την πιθανή θραύση τους υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού τόσο 

από τα σπασμένα τμήματα όσο και από τις περιεχόμενες χημικές ουσίες και τα 

βιολογικά παρασκευάσματα, αντίστοιχα. Έτσι πρέπει: 

•Να εξετάζονται πάντα τα γυάλινα είδη πριν από κάθε χρήση και να μη 

χρησιμοποιούνται, εάν έχουν ρωγμές ή χαραγές. Παρόμοιες ανωμαλίες εξασθενίζουν το 

γυαλί και το καθιστούν επικίνδυνο για θραύση. 

• Να μην πιέζονται βίαια τα πώματα και οι ελαστικοί σωλήνες στα τοιχώματα των 

γυάλινων σωλήνων. Να χρησιμοποιείται λιπαντικό ή ελαφρά θέρμανση, ανάλογα με 

την περίπτωση, και να επιλέγεται το σωστό μέγεθος πώματος. 

• Να πλένονται καλά το γυάλινα αντικείμενα μετά τη χρήση τους, για να αποφεύγονται 

σκληρά και στεγνά υπολείμματα ή ιζήματα. 

• Τα γυάλινα όργανα με μεγάλο μήκος  να μεταφέρονται σε κατακόρυφη θέση. 

• Η προσαρμογή γυάλινων σωλήνων ή θερμομέτρων σε πώμα με οπή να γίνεται με τη 

χρήση μιας πετσέτας ή φορώντας βαμβακερά γάντια και γυαλιά προστασίας και όσο το 

δυνατό μακριά από το σώμα μας. 

• Να μην αναρροφούνται ποτέ με το στόμα υγρά σε σωλήνες ή σε σιφώνια. 

• Να απομακρύνονται τυχόν σπασμένα γυαλικά με σκούπα και φαράσι και ποτέ με 

γυμνά χέρια. 
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• Κατά τη θέρμανση με τη χρήση εργαστηριακού λύχνου υγραερίου, να διατηρείται 

φλόγα χαμηλή και να χρησιμοποιείται πυρίμαχο πλέγμα για να αποφεύγεται η τοπική 

θέρμανση. 

• Τα δοχεία με υγρά θα πρέπει να θερμαίνονται αργά και να αποφευχθούν η 

υπερχείλιση και το πιτσίλισμα και να ψύχονται αργά. Η μετάβαση πρέπει να γίνεται 

σταδιακά στις μεταβολές θερμοκρασίας για να μη ραγίσει ή σπάσει το γυαλί. 

 

6.2.8 Γενικές οδηγίες για τη χρήση χημικών ουσιών 

Για την αποθήκευση και το χειρισμό των δοχείων που περιέχουν χημικές ουσίες και 

παρασκευάσματα καθώς και για το χειρισμό των ουσιών, πρέπει να τηρούνται κανόνες 

ασφαλείας, πάντα υπό την επίβλεψη του υπευθύνου του εργαστηρίου. Έτσι, κατά την 

αποθήκευση και το χειρισμό των χημικών ουσιών: 

• Τα δοχεία με τα χημικά να φυλάγονται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο–ακόμη και 

από καλά κλεισμένα δοχεία αναδύονται ατμοί που μπορεί να είναι τοξικοί ή 

διαβρωτικοί. Επίσης, να αποφεύγεται η χρήση φωτιάς κοντά στους χώρους 

αποθήκευσής . 

• Να επιθεωρούνται συχνά τα αποθηκευμένα χημικά και να απομακρύνονται τα 

αλλοιωμένα είδη. 

• Οι χημικές ουσίες να ασφαλίζονται και οι μαθητές να μην έχουν (άμεση) πρόσβαση 

σε αυτές. 

• Για μείωση κινδύνου τα δοχεία με τις χημικές ουσίες να ταξινομούνται σε ομάδες 

ομοειδών αντιδραστηρίων. Οι βαριές γυάλινες φιάλες που περιέχουν ισχυρά οξέα ή 

άλλα οξειδωτικά, να τοποθετούνται στα χαμηλά ράφια των κατάλληλων οργανοθηκών 

(ξύλινων φοριαμών). 

• Να αναζητείται πάντα η ετικέτα πριν το άνοιγμα της συσκευασίας και να λαμβάνονται 

υπόψη οι σημάνσεις κινδύνων, περιλαμβανομένων και των πιθανών αντιδράσεων 

μεταξύ των ουσιών. Το άνοιγμα του δοχείου να γίνεται προσεκτικά σε καλά αεριζόμενο 

περιβάλλον και να χρησιμοποιούνται προστατευτικά ενδύματα και εξοπλισμός και να 

επιβεβαιώνεται εάν πράγματι περιέχεται η ουσία που αναγράφεται και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. Δοχείο που δεν έχει ετικέτα δε χρησιμοποιείται και καταστρέφεται. 

• Να χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή και χρήση των ουσιών η κατάλληλη μέθοδος 

για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εισπνοής ή επαφής τους με το δέρμα, τα μάτια ή τα 

ρούχα. Μετά τη χρήση το δοχείο ή η φιάλη να ξανακλείνεται καλά. 
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• Να αποφεύγεται η μεταφορά των επικίνδυνων χημικών ουσιών (πυκνά οξέα, βάσεις 

κτλ.) από τους μαθητές. Καλό είναι ο εκπαιδευτικός να προετοιμάζει τα είδη και τις 

ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν στους εργαστηριακούς πάγκους. 

• Ο χειρισμός των χυμένων υγρών να γίνεται με τις απαραίτητες προφυλάξεις και 

μεθόδους αντίστοιχες των πιθανών κινδύνων. 

• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αναμιγνύονται άγνωστες ουσίες, επειδή υπάρχει 

κίνδυνος να παραχθούν επικίνδυνα αέρια ή να προκύψει βίαιη αντίδραση. 

 

Στη συσκευασία των χημικών ουσιών και αντιδραστηρίων πρέπει να υπάρχουν τα 

σύμβολα και οι ενδείξεις τυποποιημένων φράσεων κινδύνου R (R=risk) και 

τυποποιημένων φράσεων ασφαλείας S (S = safety). Οι φράσεις έχουν επιλεγεί έτσι, 

ώστε να καλύπτουν το σύνολο των βασικών επιπτώσεων ενός προϊόντος και δίνουν 

οδηγίες προφύλαξης κατά τη χρήση της ουσίας, τις επιπτώσεις που απορρέουν από 

αυτούς τους κινδύνους ενημερώνοντας τους χρήστες για τις προφυλάξεις κατά τη 

διάρκεια του χειρισμού ή της αποθήκευσης και της στάσης που πρέπει να τηρήσουν σε 

περίπτωση ατυχήματος. Για παράδειγμα: 

- R5: Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 

- R10:Εύφλεκτο. 

- R14: Αντιδρά βίαια με το νερό. 

- R14/15:Αντιδρά βίαια με το νερό ελευθερώνοντας πολύ εύφλεκτα αέρια. 

- S1: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

- S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

- S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου 
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6.2.9 Σύμβολα προειδοποίησης επικίνδυνων αντιδραστηρίων και απαραίτητες 

προφυλάξεις 

 

 

 

Φωτ. 12 Σύμβολα προειδοποίησης επικίνδυνων αντιδραστηρίων 

 

6.2.10 Γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Πυροσβεστήρες 

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες πυρκαγιάς στο σχολικό εργαστήριο οφείλονται σε: 

• Διαρροή αερίων. 

• Αυτανάφλεξη απροστάτευτων εύφλεκτων υλών. 

• Βραχυκυκλώματα λόγω ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών κτλ. 

• Αναμμένους λύχνους υγραερίου. 

Για να προκληθεί πυρκαγιά είναι απαραίτητο να υπάρχει καύσιμη ύλη, οξυγόνο και 

θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία ανάφλεξης του υλικού. Η πρόληψη 

επομένως και κατάσβεση της πυρκαγιάς επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση ενός 

τουλάχιστον από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή, είτε με εξουδετέρωση και 

απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, είτε με απομόνωση από την επαφή με το οξυγόνο, 

είτε με ελάττωση της θερμοκρασίας. Η χρήση του νερού και των κατάλληλων 

πυροσβεστήρων επιτυγχάνει την απομάκρυνση του οξυγόνου και την ελάττωση της 

θερμοκρασίας. 

Αν και το νερό είναι το πιο κοινό μέσο που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση 

πυρκαγιών, δεν επιτρέπεται χρήση νερού όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. 
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Απαγορεύεται η χρήση νερού, επειδή είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος και 

μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η χρήση του νερού ίσως δεν 

είναι πάντοτε αποτελεσματική για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που έχουν προκληθεί 

από χημικές ουσίες. Επιπλέον, υπάρχουν υλικά που αντιδρούν βίαια ή εκρήγνυνται 

όταν έλθουν σε επαφή με το νερό. Ο ψεκασμός μιας χημικής ουσίας με νερό, όταν αυτή 

βρίσκεται εγκλωβισμένη σε περιορισμένο χώρο, είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία εκρηκτικού μίγματος αερίων και εύφλεκτων ατμών. Οι φωτιές υγρών, 

περιορισμένης έκτασης, μπορούν να καταπολεμηθούν με ρίψη άμμου ή με κάλυψη με 

ειδική κουβέρτα. 

Οι πυροσβεστήρες είναι συσκευές πρώτων βοηθειών για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών. Το βάρος τους κυμαίνεται από 2 μέχρι 20 κιλά και περιέχουν υλικό 

κατάσβεσης, που εκτοξεύεται όταν τεθεί σε λειτουργία ο πυροσβεστήρας. Κάθε τύπος 

πυροσβεστήρα λειτουργεί με ιδιαίτερο τρόπο, που αναγράφεται σε πινακίδα, την οποία 

φέρει εξωτερικά. Η πινακίδα αυτή αναφέρει οδηγίες χρήσης, τύπο πυροσβεστήρα, 

λόγου χάρη, πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης με βάρος 6 κιλά και κατηγορίες πυρκαγιών 

για τις οποίες είναι κατάλληλος. Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται και να 

συντηρούνται (αναγομώνονται) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικά οι 

πυροσβεστήρες σκόνης θα πρέπει να αναγομώνονται κάθε χρόνο. Οι απαιτούμενοι 

έλεγχοι αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, που υπάρχει σε κάθε πυροσβεστήρα. Ο 

χειρισμός των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι γνωστός σε όλους όσους μπαίνουν στο 

εργαστήριο. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές και προσβάσιμο 

σημείο του εργαστηρίου, μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης τους. Με την 

ενεργοποίηση της σκανδάλης του πυροσβεστήρα, το περιεχόμενο εκτινάσσεται με 

πίεση, επικαλύπτει τη φλεγόμενη επιφάνεια και σταματά την αντίδραση καύσης. Η 

επέμβαση με τον πυροσβεστήρα περιορίζεται σε εντοπισμένες μόνο αναφλέξεις 

οργάνων και συσκευών. 

Η φωτιά σε συνθήκες πυρκαγιάς με άφθονη καύσιμη ύλη μεγαλώνει κατά 50 φορές 

κάθε οκτώ λεπτά. Έτσι, σε περίπτωση πυρκαγιάς οι απαραίτητες ενέργειες για την 

κατάσβεσή της πρέπει να ξεκινούν αμέσως και απαιτείται η άμεση κλήση της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ( τηλέφωνο 199). 

 



70 
 

 

Φωτ. 13 Πυροσβεστήρας και δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης 

 

Ανάλογα με τα καύσιμα υλικά οι πυρκαγιές χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, μετις 

αντίστοιχες σημάνσεις A, B, C, D και Ε . Το είδος του πυροσβεστήρα που είναι 

κατάλληλος για την αντιμετώπισή τους φαίνεται στην φωτ.13. 

 

Κατηγορία 

πυρκαγιάς-

Σήμανση 

 

Είδος καύσιμης ύλης 

 

Τύπος πυροσβεστήρα 

 
Στερεά καύσιμα (ξύλο, χαρτί, πλαστικά, 

ελαστικά, υφάσματα, κτλ) πλην μετάλλων 

ΑΦΡΟΣ 

ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ 

ΝΕΡΟ 

  

Υγρά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, λίπη, λάδια, 

χρώματα, διαλυτικά, οινόπνευμα, κτλ) 

ΑΦΡΟΣ 

ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ 

CO2 

  

Αέρια καύσιμα (προπάνιο, βουτάνιο, μεθάνιο, 

υδρογόνο, υγραέριο, ασετιλίνη, κτλ) 

ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ 

CO2 

 
 

Μέταλλα (νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο, αλουμίνιο 

σε σκόνη, κτλ) 

ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ με 

ειδική γόμωση 

  

Όλα τα προηγούμενα με παρουσία ηλεκτρικού 

ρεύματος 

ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ 

CO2 

 

Φωτ. 14 Τύπος πυροσβεστήρα κατά κατηγορία πυρκαγιάς 

 

 

 

 
 Α 

Β 

C 

D

Β 

E

Β 
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6.2.11 Οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα 

Στο σχολικό εργαστήριο ο κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πάρα πολύ μεγάλος. 

Τα σχολικά εργαστήρια έχουν ηλεκτρική εγκατάσταση με μονωμένους διακόπτες, φις 

και πρίζες στερεής κατασκευής και διακόπτη (ρελέ) διαφυγής. Οι ηλεκτρικές συσκευές 

που χρησιμοποιούνται είναι γειωμένες και τα καλώδια είναι μονωμένα και έχουν 

πιστοποίηση κατασκευής και καταλληλότητας κατά ISO και CE. 

Πάντως, καλό είναι να γνωρίζουμε τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και 

ποια σημεία πρέπει να προσέχουμε. Η γνώση και η πρόληψη είναι οι καλύτεροι 

σύμβουλοι για την ασφάλειά μας. 

Το σώμα μας είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. Γι' αυτό αν βρεθεί μεταξύ δύο σημείων 

στα οποία επικρατεί ηλεκτρική τάση, δηλαδή υπάρχει ρεύμα, το αποτέλεσμα είναι η 

ηλεκτροπληξία. Τέτοια περίπτωση, λόγου χάρη, έχουμε αν αγγίξουμε το καλώδιο 

φάσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τότε το σώμα μας θα βρεθεί "υπότάση" 220 V. 

Οι συνέπειες του ρεύματος στο σώμα μας είναι: 

• Προσβολή του αναπνευστικού συστήματος, με άμεσο καρδιακό επεισόδιο και 

εξωτερικά ή εσωτερικά εγκαύματα. 

• Προσβολή του αναπνευστικού συστήματος, με επακόλουθο την αναστολή της 

αναπνοής, δηλαδή ασφυξία. 

Όλες αυτές οι συνέπειες μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας, ο οποίος 

εξαρτάται από τις συνθήκες της ηλεκτροπληξίας. Οι συνέπειες είναι ποικίλες, ανάλογα 

με το είδος του ρεύματος που υπάρχει στον αγωγό επαφής, την έντασή του, την τάση, 

την ισχύ και τέλος από την συχνότητα όταν πρόκειται για εναλλασσόμενο ρεύμα. Ως 

προς το είδος του ρεύματος, το συνεχές ρεύμα (DC) είναι λιγότερο επικίνδυνο από το 

εναλλασσόμενο (AC). Ως προς την ένταση του ρεύματος,αυτή εξαρτάται από την 

ηλεκτρική αντίσταση που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Η ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι μεταβλητή από 1000 Ω, 

όταν αυτό είναι υγρό, έως 20 kΩ ή περισσότερα, όταν είναι ξηρό. Το ρεύμα αρχίζει να 

γίνεται επικίνδυνο αν ξεπεράσει τα 50 mA, ενώ ρεύμα μεγαλύτερο από 100 mA 

προκαλεί θάνατο.  

 

6.2.12 Πινακίδες σήμανσης και Σύμβολα ασφαλείας  

• Οι πινακίδες απαγόρευσης έχουν σύμβολα σε κόκκινο κύκλο και απαγορεύουν την 

ενέργεια που διαγράφουν, λόγου χάρη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ. 
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• Οι πινακίδες με σήμανση επικινδυνότητας έχουν σύμβολα σε πορτοκαλί φόντο και 

προειδοποιούν για τον κίνδυνο από απρόσεκτη χρήση, λόγου χάρη, ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ. 

• Τα σύμβολα προειδοποίησης σε κίτρινο κύκλο προειδοποιούν για την ύπαρξη 

κινδύνων, λόγου χάρη, ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ . 

• Οι πινακίδες σε μπλε κύκλο περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σήματα που πρέπει να 

γίνονται αποδεκτά, λόγου χάρη, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. 
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Πινακίδα 

σήμανσης 

Χρώμα 

φόντου 

Χρώμα 

εικονοσυμβόλου 
Σημασία ή σκοπός 

Ενδείξεις και 

διευκρινίσεις 

 

 

Απαγόρευσης 

 

 

κόκκινο 

 

 

 

μαύρο 

 

Απαγόρευση 

κινδύνου και 

συναγερμού 

 

Επικίνδυνες 

συμπεριφορές 

 

 

 

Προειδοποίησης 

 

 

κίτρινο ή 

πορτοκαλί 

 

 

 

μαύρο 

 

 

Προειδοποίηση 

 

Συστήματα επείγουσας 

διακοπής/ 

εκκένωσης 

 

 

Υποχρέωσης 

 

 

μπλε  

 

 

 

λευκό 

 

Υποχρέωση σε 

συγκεκριμένη 

συμπεριφορά  

 

Υποχρέωση για 

εξοπλισμός ατομικής 

ασφαλείας 

 

 

Διάσωσης - 

βοήθειας 

 

 

πράσινο 

 

 

 

 

λευκό 

Διάσωση - 

βοήθεια, 

κατάσταση 

βοήθειας 

Πόρτες, έξοδοι, οδοί, 

υλικά, θέσεις, χώροι- 

επιστροφή στην ομαλή 

κατάσταση 

 

 

Πυροσβεστικού 

εξοπλισμού 

 

 

κόκκινο 

 

 

 

 

λευκό 

Υλικό και 

εξοπλισμός 

καταπολέμησης 

πυρκαγιάς 

Αναγνώριση και 

εντοπισμός 

Φωτ. 15  Κατηγορίες πινακίδων σήμανσης 
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Φωτ. 16  Σύμβολα ασφαλείας 
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Φωτ. 17  Σύμβολα υγείας και ασφαλείας εργασίας 
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Φωτ. 18  Απαγορευτικά σύμβολα υγείας και ασφαλείας εργασίας 
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Φωτ. 19  Πού συμβαίνουν τα σχολικά ατυχήματα 

 

6.2.13 Μέτρα γρήγορης εκκένωσης του σχολικού εργαστηρίου 

-Το εργαστήριο πρέπει να έχει κατάλληλο αριθμό εξόδων κινδύνου, ανάλογα με τον 

αριθμό των μαθητών που το χρησιμοποιούν. 

-Κανένα σημείο του εργαστηρίου δεν πρέπει να απέχει πάνω από 20 μέτρα από έξοδο 

κινδύνου. 

-Σε κάθε εργαστήριο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο έξοδοι κινδύνου, πλάτους 

1,2 μέτρων που να ανοίγουν προς τα έξω. 

-Οι έξοδοι κινδύνου και οι διάδρομοι που οδηγούν σ΄αυτές πρέπει να είναι ελεύθεροι 

από κάθε αντικείμενο. 

-Πινακίδες και επιγραφές, αναρτημένες σε εμφανή σημεία, θα δείχνουν τις εξόδους 

κινδύνου και τους διαδρόμους που οδηγούν σ΄αυτές. Τα γράμματα των επιγραφών 

πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστο 15 εκ. 

-Όλες οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να οδηγούν σε ανοικτούς χώρους, επιφάνειας 

ανάλογης του αριθμού των μαθητών που χρησιμοποιούν το εργαστήριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 : Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

7.1 Υγρά κοπής 

Τα υγρά κοπής μετάλλων, περιέχουν ορυκτά έλαια ή συνθετικά λιπαντικά και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή σε υδατικά διαλύματα. Χρησιμοποιούνται στην 

κατεργασία μετάλλων, προκειμένου να παράσχουν ψύξη, λίπανση, απομάκρυνση 

γρεζιών και αντιδιαβρωτική προστασία. Μπορεί επίσης να περιέχουν άλλες ουσίες, 

όπως σταθεροποιητές, αντιδιαβρωτικά, αρωματικά και πρόσθετα εξαιρετικά υψηλής 

πίεσης. 

Τα υγρά κατεργασίας μετάλλων παρέχονται με συνεχή ροή, ψεκασμό, νέφος ή με 

χειρονακτική παροχή. 

Η επαφή με το δέρμα προκύπτει κατά την προετοιμασία ή την αποστράγγιση, από 

χειρισμό τεμαχίων, από πιτσιλίσματα κατά τη λειτουργία, την αλλαγή και την 

προετοιμασία εργαλείων και κατά τη συντήρηση και καθαρισμό των μηχανών. 

Αναπνεύσιμα σταγονίδια ή νέφος ελαίων και καπνοί, μπορεί να παραχθούν κατά τη 

λειτουργία των μηχανών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει εργαζόμενους στο χώρο μαθητές 

και εκπαιδευτικούς, έστω και αν δεν εμπλέκονται άμεσα στην κατεργασία των 

μετάλλων. 

Όλα τα είδη υγρών κατεργασίας μετάλλων, είναι ύποπτα για ερεθισμούς στο δέρμα και 

δερματίτιδα. Έκθεση σε νέφος υγρών κατεργασίας μετάλλων, μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λάρυγγα και περιστασιακά δυσχέρειες στην 

αναπνοή, όπως βρογχίτιδα και άσθμα. Στην περίπτωση των υδατικών διαλυμάτων, 

μπορεί να προκληθούν αναπνευστικές δυσχέρειες από την έκθεση ή την ευαισθησία σε 

χημικά του υγρού ή από ευαισθησία σε βακτήρια που μολύνουν το υγρό. Η χρήση μη 

ραφιναρισμένων ορυκτών ελαίων στο παρελθόν, ήταν ύποπτη και για καρκίνο του 

δέρματος, που επιδρά στο εκτεθειμένο δέρμα των χεριών και των πήχεων. Η χρήση 

ραφιναρισμένων ελαίων, σε συνδυασμό με αλλαγές στις πρακτικές εργασίας και τη 

βελτίωση της προσωπικής υγιεινής, έχουν μειώσει τους κινδύνους αυτούς. 

 

 Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: 
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- Οι εργαλειομηχανές έχουν σχεδιαστεί, συντηρούνται και λειτουργούν έτσι ώστε, το 

νέφος, οι σταγόνες και η μόλυνση του δέρματος να μειώνονται στο ελάχιστο. 

- Τα παραπάνω μέσα ελέγχου, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται η 

αποτελεσματικότητά τους. 

- Ελέγχεται η συγκέντρωση και η ρύπανση των υγρών και διατηρείται η σωστή τους 

ποιότητα. 

- Γίνεται κατάλληλη διαχείριση των υγρών κατεργασίας μετάλλων, μειώνοντας τον 

κίνδυνο ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

Οι μαθητές πρέπει: 

- Να πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, για να απομακρύνουν υγρά κατεργασίας 

μετάλλων από το δέρμα τους. Να μην το αμελούν, γιατί αν περάσει αρκετή ώρα, τότε 

θα χρειαστούν ισχυροί διαλύτες για την απομάκρυνσή τους. 

- Να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον καθαρισμό κάτω από δαχτυλίδια, λουριά ρολογιών 

κλπ. Καλύτερα να μην τα φορούν, όταν μπορεί να υπάρξει έκθεση σε υγρά κατεργασίας 

μετάλλων. Συνιστάται να χρησιμοποιούν ειδική κρέμα χεριών, μετά τον καθαρισμό. 

- Δεν πρέπει να καταναλώνουν τροφές και ποτά ή να καπνίζουν στο χώρο εργασίας. 

- Πληγές και αμυχές, πρέπει να τις καλύπτουν με αδιάβροχο κάλυμμα. 

- Πρέπει να αλλάζουν τακτικά τις λερωμένες φόρμες και να μη βάζουν λερωμένα 

στουπιά στις τσέπες. Δεν πρέπει να μεταφέρουν λερωμένες φόρμες, στο σπίτι για 

καθάρισμα. 

 

7.2 Λειαντικοί τροχοί στο σχολικό εργαστήριο 

Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά το χειρισμό, τη συ-

ντήρηση, τη λειτουργία, το μοντάρισμα και την αποθήκευσή τους και να διασφαλίζεται 

ότι ο τύπος και το μέγεθος του τροχού είναι τα κατάλληλα, με έλεγχο των αντίστοιχων 

στοιχείων. Η περιστροφή της μηχανής δεν πρέπει να ξεπερνά την αναγραφόμενη στον 

τροχό τιμή. 

Να εξετάζεται ο τροχός για ρωγμές ή φθορές, να αντικαθίσταται εάν είναι φθαρμένος, 

να μην πιέζεται πάνω στο φορέα και να μην αλλάζει το μέγεθος της οπής συναρμο-

λόγησης. Πρέπει να διατηρείται ισοδύναμη πίεση και από τις δύο φλάντζες στις 

πλευρές του τροχού και να ελέγχονται οι φλάντζες με μία ευθεία αιχμή. Φθαρμένες 

φλάντζες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Να ελέγχεται η επιφάνεια του λειαντικού 

τροχού και οι φλάντζες να διασφαλίζουν ότι δεν θα πλησιάσουν ξένες ύλες. 
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Να διατηρείται ελεύθερος χώρος (αέρας) τουλάχιστον 3mm, για να αποφεύγεται η 

πίεση στον τροχό κοντά στην οπή. Να χρησιμοποιούνται χάρτινες σφήνες ανάμεσα 

στον τροχό και τις φλάντζες, για να εξουδετερώσουν τη μικρή τραχύτητα επιφάνειας 

του τροχού. 

 

7.3 Ξυλουργικός εξοπλισμός στο σχολικό εργαστήριο
41 

- Tα μηχανήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από χειριστές καλά 

εκπαιδευμένους, που ξέρουν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια. 

- Θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή και να ελέγχεται 

η κατανόησή τους, πριν τη χρήση. 

- Πάντα να φοριούνται γυαλιά, όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός ισχύος, για την 

προστασία από την εκτόξευση μικροαντικειμένων. 

 

• Η περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό να είναι επαρκής, για να επιτρέπει το χειρισμό του 

τεμαχίου με ασφάλεια, χωρίς να προσκρούει σε άλλους εργαζομένους ή εξοπλισμό. Ο 

εξαερισμός να είναι επαρκής και καλά συντηρημένος, για να απομακρύνει τα πριονίδια 

και τη σκόνη. 

• Να διατηρείται καθαρή η περιοχή, καλά σκουπισμένη και καλά φωτισμένη. 

Τυχόν διαρροές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και 

όχι ολισθηρό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

41(Π.Δ. 14 Μαρτίου 1934 άρθρο 95, ΦΕΚ 112/Α’/22 Μαρτίου 1934) 
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Φωτ. 20 Δισκοπρίονο 

(Πηγή : Κ.Ζ. Μέκος, Ημερίδα <<Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων>>) 

7.4 Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων  

 

Συγκόλληση, είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται στην ένωση κομματιών 

μετάλλου με θερμότητα ή πίεση ή/και τα δύο. 

Οι τρεις πιο κοινές άμεσες πηγές θερμότητας είναι: 

- Φλόγα, παραγόμενη από την ανάφλεξη καυσίμου αερίου, με αέρα ή οξυγόνο. 

- Ηλεκτρική αψίδα, δημιουργούμενη ανάμεσα σε ένα ηλεκτρόδιο και το κομμάτι προς 

συγκόλληση ή μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. 

- Ηλεκτρική αντίσταση, προσφερόμενη σε δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος, μεταξύ δύο ή 

περισσότερων προς συγκόλληση κομματιών. 

 

Ο εξοπλισμός μιας συσκευής συγκόλλησης και κοπής με οξυακετυλενική φλόγα ή 

φλόγα οξυγόνου – προπανίου, περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

- Φιάλες αερίων, 

- Ρυθμιστές πίεσης, 

- Εύκαμπτους αγωγούς και 

- Καυστήρα. 

 

 

 

 

 

Φωτ. 21  Εγκατάσταση συγκόλλησης με χρήση αερίων 

(Πηγή : Κ.Ζ. Μέκος, Ημερίδα <<Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων>>) 
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Οι χαλυβδοφιάλες, αποτελούν σήμερα κλασικό μέσο μεταφοράς και αποθήκευσης των 

βιομηχανικών αερίων. Το ποσοστό των βιομηχανικών αερίων που διακινείται μέσα σε 

φιάλες, έχει την τελευταία δεκαετία μειωθεί σημαντικά, λόγω αντίστοιχης αύξησης της 

χρήσης δεξαμενών υγροποιημένων βιομηχανικών αερίων. Εν τούτοις, για την ελληνική 

πραγματικότητα παραμένει σημαντικό, λόγω ύπαρξης πολλών μικροκαταναλωτών. 

Σήμερα, στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κυκλοφορούν 0,6 εκατ. φιάλες διαφόρων 

βιομηχανικών αερίων και διαφόρων μεγεθών. 

 

 

Φωτ. 22 Φιάλες Οξυγόνου και Ασετυλίνης 

 

Οι φιάλες των συμπιεσμένων αερίων είναι μονοκόμματης κατασκευής, φιάλες χωρίς 

ραφή. Το πιο διαδεδομένο μέγεθος, είναι αυτό των 50 λιτρ. εσωτερικού όγκου και ονο-

μαστικής χωρητικότητας 10 κμ αερίων, συμπιεσμένων σε πίεση 200 ατμοσφαιρών. 

Έχουν σχήμα κυλινδρικό, με πυθμένα ελαφρά κυρτό, διάμετρο 25 cm και ύψος 1,60 m. 

Το οξυγόνο, αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες, υπό πίεση 150-200 ATM (πίεση 

δοκιμής 250-300 ATM). Η βαλβίδα φιάλης, φέρει δεξιόστροφο σπείρωμα. 

 

Οι φιάλες, φέρουν στο λαιμό τους χαραγμένες, τις παρακάτω ενδείξεις: 

- Αριθμός φιάλης. 

- Όνομα ιδιοκτήτη (αρχικά). 

- Είδος αερίου π.χ. ΟΞΥΓΟΝΟ. 

- Πίεση λειτουργίας σε ατμόσφαιρες. 

- Ημερομηνία ελέγχου (μήνας / έτος). 

- Ημερομηνία επόμενου ελέγχου (μήνας / έτος). 

- Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας της φιάλης (μήνας / έτος). 

- Περιεκτικότητα σε λίτρα. 

- Όνομα ή σήμα του κατασκευαστή. 

- Έτος και αριθμός κατασκευής. 

- Ονομασία - τύπος υλικού του δοχείου. 
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- Ελάχιστο πάχος τοιχώματος (σε χιλιοστά). 

- Κενό βάρος φιάλης, χωρίς καπάκι και χωρίς βαλβίδα (σε κιλά). 

Τα παραπάνω αποτελούν την ταυτότητα της φιάλης και δεν μπορούν να αντικαταστα-

θούν από οποιοδήποτε έγγραφο. 

 

Οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων, χαρακτηρίζονται από το χρωματισμό που φέρουν, στο 

κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού τους. Το χρώμα, αντιστοιχεί στο αέριο που 

περιέχουν (π.χ. κόκκινο για το υδρογόνο, πράσινο για το άζωτο, γκρίζο για τα αδρανή, 

κίτρινο για την ασετιλίνη κλπ). Το (κυλινδρικό) σώμα της φιάλης είναι χρώματος γκρι, 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο χρωματισμού των φιαλών και οι 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής και διακίνησης, ακολουθούν διαφορετικά 

πρότυπα. Γι’ αυτό, ΜΗ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. Επιζητάμε, να αναγράφεται στις φιάλες, η ονομασία του 

περιεχομένου υλικού. 

 

Ο περιοδικός έλεγχος των φιαλών όλων των αερίων, γίνεται μόνο από οργανισμούς που 

έχουν εξουσιοδότηση από τις αρχές. Σε όλους τους τύπους, κατά τον έλεγχο εξετάζεται 

η εξωτερική κατάσταση της φιάλης (π.χ. πιθανή οξείδωση των εξωτερικών επιφανειών, 

καλή κατάσταση των στροφών των βαλβίδων κ.λπ.). Ειδικά για τις φιάλες ασετιλίνης, 

εξετάζεται και η πορώδης μάζα της. Οι φιάλες αερίων έχουν περιορισμένη διάρκεια 

ζωής, η οποία καθορίζεται μετά από κάθε έλεγχο. 

 

7.5 Ηλεκτροσυγκολλήσεις–Γενικά στοιχεία 

Κάθε είδους συγκόλληση, περιλαμβάνει κινδύνους φωτιάς, εγκαυμάτων, θερμότητας με 

ακτινοβολία (υπέρυθρη ακτινοβολία), εισπνοής αναθυμιάσεων μετάλλου και άλλων 

ρύπων. Άλλοι κίνδυνοι, σχετιζόμενοι με ειδικές διαδικασίες συγκόλλησης, 

περιλαμβάνουν ηλεκτρικούς κινδύνους, θόρυβο, υπεριώδη ακτινοβολία, όζον, διοξείδιο 

του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, φθοριούχα αέρια, κινδύνους από δοχεία 

πεπιεσμένων αερίων και εκρήξεις.  

Σήμερα γενικά, εφαρμόζεται η ηλεκτρική συγκόλληση με μεταλλικό ηλεκτρόδιο. 

Ο θετικός πόλος της πηγής συνδέεται με το ηλεκτρόδιο, ενώ ο αρνητικός με το σώμα 

των προς συγκόλληση επιφανειών. Κατά την επαφή του ηλεκτρόδιου με τη μεταλλική 

επιφάνεια, δημιουργείται θερμοκρασία 3.000 οC, που έχει ως συνέπεια την τήξη του 

ηλεκτροδίου. 
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Οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την ηλεκτροσυγκόλληση, διακρίνονται σε 3 κα-

τηγορίες: 

- Ηλεκτροπληξία, 

- Ακτινοβολία και 

- Αέρια - ατμοί μέταλλων. 

 

Υπάρχουν 3 πηγές κινδύνου ηλεκτροπληξίας κατά την ηλεκτροσυγκόλληση: 

- Το κύκλωμα εισόδου ή πρωτεύον κύκλωμα (220 - 380 Volt). 

- Τα μεταλλικά μέρη. 

- Το κύκλωμα εξόδου, όπου η τάση ποικίλλει (50-100 Volt μετρημένο). 

Σημειώνουμε ότι, στον πιο πάνω διαχωρισμό, θεωρήθηκε ότι η μέση ωμική αντίσταση 

του ανθρωπίνου σώματος, είναι 1.000 Ω. Για να αποφύγουμε τους κινδύνους αυτούς, 

αρκεί να είμαστε προσεκτικοί σε ότι αφορά μερικούς απλούς, αλλά βασικούς κανόνες 

ασφάλειας: 

-Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης και τα παρελκόμενά τους, πρέπει να διατηρούνται 

σε άριστη κατάσταση, να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά από κάποιον ειδικό, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στις μονώσειςτους (ιδίως τσιμπίδες - καλώδια). 

-Οι γειώσεις, πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες πάνω στα εξαρτήματα που 

συγκολλούμε, σφιγμένες και ξεχωριστές για κάθε ηλεκτροσυγκόλληση. 

-Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως γειώσεις, σωλήνες υδρεύσεως ή κολώνες κτιρίων, 

που πιθανόν να δημιουργήσουν παρασιτικά κύματα. 

 

 

 

 

 

Φωτ. 23  Έγκαυμα από ηλεκτρικό τόξο στα γόνατα και τα κάτω άκρα του θύματος 
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Φωτ. 24  Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση εξασφαλίζει αναπνοή για το θύμα και 

μια ελάχιστη κυκλοφορία του αίματος. 

 

 

 

Φωτ. 25  Υπόδειγμα ενσωμάτωσης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην 

εκπαίδευση
42 

 

 

 

 

 

 

42Factsheet 52 - Ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εκπαίδευση, 07/05/2004 

και Factsheet 47 - Πρόληψη της βίας εναντίον του προσωπικού που εργάζεται στον κλάδο της εκπαίδευσης, 15/12/2003 

 

 
 

https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/52/view
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/47/view
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Α) Προτάσεις που αφορούν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση:  

_ Ενημέρωση των μαθητων για θέματα ΥΑΕ μέσα από ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, 

διαδραστικά μέσα κ.α) και με την οργάνωση ομιλιών για τέτοιου είδους θέματα. 

_ Προσπάθεια καλλιέργειας κουλτούρας ΥΑΕ η οποία, αν γίνει βίωμα στους μαθητές, 

θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. 

_Εισαγωγή του μαθήματος Υγιεινή και Ασφάλεια-Πρόληψη Ατυχημάτων στο 

πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Β) Προτάσεις που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 

_ Εισαγωγή ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων που αφορούν στην ΥΑΕ. 

_ Ανάγκη να πειστούν οι καθηγητές για τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ΥΑΕ. 

_ Παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με θέματα ΥΑΕ. 

_ Εισαγωγή μεθόδων πρακτικής, ενεργού μάθησης για την ΥΑΕ. 

_ Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων σχετικά με την εφαρμογή και τη μη εφαρμογή 

πολιτικής ΥΑΕ. 

_ Αξιοποίηση της ανάγκης παροχής οδηγιών ασφαλείας κατά την πρακτική άσκηση, ως 

μέσο μετάδοσης στους φοιτητές του μηνύματος μιας ευρύτερης νοοτροπίας 

(κουλτούρας) πρόληψης. 

_ Χρήση ηλεκτρονικής μάθησης και πόρων για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση της 

διδασκαλίας σε αίθουσες. 

_ Προαγωγή και διευκόλυνση μιας σφαιρικής πανεπιστημιακής προσέγγισης για την 

ΥΑΕ, η οποία να συνδυάζει την εκπαίδευση για την ΥΑΕ και τους κινδύνους 

με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού/εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

για όλο το προσωπικό και τους φοιτητές και η οποία προϋποθέτει την ενεργό 

συμμετοχή του προσωπικού και των φοιτητών στη διαδικασία αυτή, συνδυάζοντας τη 

διαχείρηση της ΥΑΕ για την πρόληψη των κινδύνων με την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. 

 

Γ) Ύπαρξη σχολικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας  και Δευτερ. Εκπαίδευσης (έλεγχος πυροσβεστήρων-πυροσβεστικών 

φωλιών και κουτιού Α΄ βοηθειών, καθορισμός χώρου συγκέντρωσης των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών, έλεγχος των τροφίμων του σχολικού κυλικείου). 

 

Δ) Πρωτόκολλο υγείας και ασφαλείας σχολείου που θα επικαιροποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα από τον Δ/ντή και την Ομάδα Ασφάλειας και Υγείας του σχολείου. 

 

Ε) Διενέργεια στα σχολεία οργανωμένων ασκήσεων σεισμού και φωτιάς δύο φορές 

το χρόνο.  

 

ΣΤ) Ύπαρξη Σχολικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων (σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, 

έκρηξη, βιολογική ή χημική απειλή, μόλυνση νερού, κλπ) 

 

Ζ) Μερικές ακόμη προτάσεις για περισσότερη υγεία και ασφάλεια για τα σχολεία 

 Αντιολισθητική λωρίδα στις σκάλες 
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 Γνώση της χρήσης των πυροσβεστήρων 

 Τζάμια ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία 

 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα 

 Κάλυψη της μπασκέτας με κατάλληλο υλικό (π.χ. αφρολέξ) 

 Ύπαρξη λεκάνης συλλογής πετρελαίου στη δεξαμενή του πετρελαίου 

 Απελευθέρωση των εξόδων κινδύνου (σε διαδρόμους, σκάλες και εργαστήρια) 

 Κατασκευή ειδικής ράμπας για την εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο σχολείο 

 Συχνές ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις σε σχολεία και Δήμους 

μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων.  

 Ένα πρωτόκολλο υγείας και ασφαλείας του σχολείου θα μπορούσε να 

περιέχει στοιχεία όπως : Τα στοιχεία του σχολείου, στοιχεία σχετικά με την 

κυκλοφοριακή ασφάλεια γύρω από το χώρο του σχολείου, στοιχεία για την 

κατάσταση των πυροσβεστήρων και του υδροδοτικού συστήματος κατάσβεσης 

ιδιαίτερα στο χώρο των εργαστηρίων, ύπαρξη φωτεινών πινακίδων 

κατεύθυνσης εξόδου, στοιχεία για τις ασκήσεις σεισμού που γίνονται στο 

σχολείο, στοιχεία για τα τζάμια ασφαλείας, στοιχεία για το ηλεκτρικό σύστημα 

(πρίζες, φώτα, ηλεκτρικοί πίνακες, κλπ), στοιχεία για τον αύλειο χώρο 

(αυτοκίνητα, σχάρες ομβρίων, περίφραξη) και την κατάσταση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, στοιχεία για την ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας στα 

εργαστήρια. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίν. 1       Εργατικά ατυχήματα, κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους 

Πίν. 2       Εργατικά ατυχήματα, ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε  

Πίν. 3       Εργατικά ατυχήματα κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους.  

Πίν. 4       Θανατηφόρα ατυχήματα περιόδου 2003-2011 

  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 1 : Εξέλιξη των εργατικών ατυχημάτων από το 1995-2002. 

Σχήμα 2 : Κατανομή Θανατηφόρων Ατυχημάτων περιόδου 2003-2011 

Σχήμα 3 : Θανατηφόρα Ατυχήματα σε εργολαβικές εργασίες περιόδου 2005-2009 

Σχήμα 4 : Θανατηφόρα ατυχήματα κατά περιοχή Ελλάδας για την περίοδο 1987-  2007 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Φωτ. 1 : Πόρτα εξόδου κινδύνου φραγμένη με εμπόδια 

Φωτ. 2 : Εμπόδιο στο αύλειο χώρο σχολείου 

Φωτ. 3 : Κάτοψη Μηχανολογικού Εργαστηρίου 

Φωτ. 4 : Κάτοψη Εργαστηρίου Αυτοκινήτων 

Φωτ. 5 : Κάτοψη Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών CNC 

Φωτ. 6  : Κάτοψη Εργαστήριου Εργαλειομηχανών 

Φωτ. 7  : Κάτοψη Εργαστήριου Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 

Φωτ. 8  : Κάτοψη Εργαστήριου Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων 

Φωτ. 9 :  Κάτοψη Εργαστήριου Ηλεκτρολογίας 

Φωτ. 10  : Κάτοψη Εργαστήριου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Φωτ. 11 : Κάτοψη Εργαστήριου Ηλεκτρικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 

Φωτ. 12 : Σύμβολα προειδοποίησης επικίνδυνων αντιδραστηρίων 

Φωτ. 13 : Πυροσβεστήρας και δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης 

Φωτ. 14 : Τύπος πυροσβεστήρα κατά κατηγορία πυρκαγιάς 

Φωτ.  15 :  Κατηγορίες πινακίδων σήμανσης 

Φωτ.  16 :   Σύμβολα ασφαλείας 
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Φωτ. 17  :  Σύμβολα υγείας και ασφαλείας εργασίας 

Φωτ. 18 :  Απαγορευτικά σύμβολα υγείας και ασφαλείας εργασίας 

Φωτ. 19  : Πού συμβαίνουν τα σχολικά ατυχήματα 

Φωτ. 20 : Δισκοπρίονο 

Φωτ. 21 : Εγκατάσταση συγκόλλησης με χρήση αερίων 

Φωτ. 22 : Φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης 

Φωτ. 23 :  Έγκαυμα από ηλεκτρικό τόξο στα γόνατα και τα κάτω άκρα του θύματος 

Φωτ. 24  : Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση εξασφαλίζει αναπνοή για το θύμα και 

μια ελάχιστη κυκλοφορία του αίματος. 

Φωτ.25 : Υπόδειγμα ενσωμάτωσης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην 

εκπαίδευση 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα 1 :  Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής 

 

• Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985 N. 1568/1985  

• Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας,επίπεδο 

γνώσεων και ειδικότητ τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις,εκμεταλλεύσεις & εργασίες 

του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων", 

Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988  

• Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας, Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988 ΝΟΜΟΣ 1767/1988  

• Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των O.T.A.,  

ΦEK 721/B/4-10-1988 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88555/3293/1988  

• Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, Φ.Ε.Κ. 74/Α/12-5-1992 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 157/1992  

• Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό 

νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Φ.E.K. 112/Α/6-7-1994 N. 2224/1994  

• Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK, ΦEK 11/A/18-1-96 

[σημειώνεται ότι το παρόν διάταγμα συμπληρώνεται με το Π.Δ. 159/1999, (ΦΕΚ 157/Α/3-

8-99)] ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 17/1996  

• Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Φ.Ε.Κ. 

205/Α/2-9-1998 ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (Τροπ. με τον Ν.3996/2011, ΦΕΚ 170) 

• Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ.286/Α/29-12-2000 ΝΟΜΟΣ 

2874/2000  

• Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία 

και άλλες διατάξεις (Άρθρο 9:Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και 

Ασφάλεια των εργαζομένων"), Φ.Ε.Κ. 111/Α/8-5-2003 ΝΟΜΟΣ 3144/2003  

• Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, Φ.Ε.Κ. 1624/Β/5-11-2003, 

Υ.Α.131784/2003  

Προδιαγραφές χώρων εργασίας  
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• Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 89/654/EOK, Φ.E.K. 10/A/18-1-1996 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996  

Σήμανση ασφάλειας και υγείας  

• Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK, Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995 ΠPOEΔPIKO 

ΔIATAΓMA 105/1995  

Οργάνωση χρόνου εργασίας  

• Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 93/104/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999  

 

 

Παράρτημα 2 : Νομοθετήματα Για Εργασιακά Μέσα 

 

Εξοπλισμός εργασίας - γενικές διατάξεις  

• Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/EOK, Φ.E.K. 220/A/19-12-1994 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994  

• Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 

95/63/EK του Συμβουλίου, Φ.E.K. 94/A/13-5-1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999  

• Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK» (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 «Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 95/63/EK του Συμβουλίου», ΦΕΚ 241//Α/3-11-2000 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 

304/2000  

Μέσα ατομικής προστασίας - γενικές διατάξεις  

• Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου 89/656/EOK, Φ.E.K. 220/A/19-12-1994 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 396/1994  

Μεταφορικές ταινίες  

• Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 

προωθητάς εν γένει, Φ.Ε.Κ.78/Α/6-4-76 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 212/1976  
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Παράρτημα 3 : Νομοθετήματα Για Ειδικές Εργασίες 

 

Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης  

• Eλάχισες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με 

οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/270/EOK, Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 ΠPOEΔPIKO 

ΔIATAΓMA 398/1994  

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων  

• Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 

οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/269/EOK, Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994  

Συγκολλήσεις  

• Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων, Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/1978  

Μεταφορά ρευστών, πυρακτωμένων υλών  

• Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν 

ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων, 

Φ.Ε.Κ.47/Α/31-3-78 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 216/1978  

 

 

Παράρτημα 4 : Νομοθετήματα Για Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων 

 

Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες  

• Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την 

εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK, Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997  

• Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK" 

(150/A), Φ.Ε.Κ.44/A/21-02-2003 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2003  
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Ανήλικοι  

• Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες 

διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989 ΝΟΜΟΣ 1837/1989  

• Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998  

• Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση 

των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με 

σκοπό την εξάλειψή τους, Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001 ΝΟΜΟΣ 2918/2001  

• Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 258/Α/6-11-2001 

ΝΟΜΟΣ 2956/2001  

• Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να 

απασχολούνται οι ανήλικοι, Φ.Ε.Κ. 875/Β/2-7-2003, Υ.Α.130621/2003   

 

 

Παράρτημα 5 : Γενικά Νομοθετήματα Για Φυσικούς, Χημικούς και  

Βιολογικούς Παράγοντες 

 

Γενικά Για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες  

• Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985 NΟΜΟΣ 

1568/1985  

• Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 

307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ, Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

77/1993  

Γενικές διατάξεις  

• Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία 

από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες, Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-

2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 338/2001  

Οριακές τιμές  

• Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, Φ.Ε.Κ. 135/Α/29-

8-1986 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 307/1986  



94 
 

• Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 

307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ, Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993  

• Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης 

των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της 

Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία 

της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 

παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"(135/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α), Φ.E.K. 94/A/13-5-99 ΠPOEΔPIKO 

ΔIATAΓMA 90/1999. 

 

Καρκινογόνοι παράγοντες  

• Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 

έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOK, Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 

ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 399/1994  

• Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, Φ.E.K. 

44/A/21-02-2003 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 43/2003  

Αμίαντος  

• Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία, Φ.Ε.Κ. 31/Α/17-2-1988 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988  

• Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» (11/A) και του π.δ. 70α/88 

«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» 

(31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α), Φ.E.K. 

157/A/3-8-1999 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 159/1999  

Μόλυβδος  

• Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων, Φ.Ε.Κ. 

177/Α/29-4-1938 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1204/1938  
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• Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες, Φ.Ε.Κ. 

227/Α/9-10-2001 ΠΔ 338 και 339/2001  

 

Βενζόλιο  

• Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων 

εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο, 

Φ.Ε.Κ.132/Α/7-7-1975 ΝΟΜΟΣ 61/1975  

• Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ΄ αριθμόν 

136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων 

δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζόλιον», Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-

1976 ΝΟΜΟΣ 492/1976  

• Tροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζομένων από 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθη Φ.E.K. 9/A/2-2-

1999 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 15/1999  

Θόρυβος  

• 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, Φ.Ε.Κ. 38/Α/18-3-1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/1991  

 

Παράρτημα 6 : Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 

 

Υπουργείο Εργασίας  

(Eurostat, Κοινωνική στατιστική, Αθήνα 1993) 

Το Υπουργείο Εργασίας, έχει την κεντρική αρμοδιότητα επί των θεμάτων Υγείας και 

Ασφάλειας. Οι βασικές του υπηρεσίες είναι: 

- Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και 

- Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) (ιδρύθηκε με τον Ν.2639/1998 και 

αναμορφώθηκε με τον Ν.3996/2011, τ.Α/170). 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

Το 1991, αποφασίζεται μεταξύ εργοδοτών και φορέων των εργαζομένων,η σύσταση 

του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Το 1993, δημιουργείται το 
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ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο έρχεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε εργοδότες και 

επιχειρήσεις, σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας της εργασίας. Οι δραστηριότητες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. καλύπτουν θέματα 

εφαρμοσμένης έρευνας, τεκμηρίωσης-πληροφόρησης και κατάρτισης. 

Η ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., http://www.elinyae.gr, είναι μία από τις σημαντικό-

τερες πηγές πληροφόρησης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σε εθνικό 

επίπεδο. 

Η βιβλιοθήκη και η Μονάδα Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης του Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), που έχει πρόσβαση σε κάποιες τράπεζες πληροφοριών. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που επίσης έχει 

πρόσβαση σε σχετικές τράπεζες πληροφοριών και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 

παραγγελίας άρθρων και βιβλιογραφίας διεθνούς εμβέλειας, μετά από αίτημα του 

ενδιαφερόμενου. 

 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που έχει Τμήμα ΥΑΕ και εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο, 

με τίτλο «Δράση για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας και προστασία 

περιβάλλοντος». 

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 

 

 

Παράρτημα 7 : Διεθνείς  Οργανισμοί  για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 

Εργασίας 

 

• Το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας του 

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (International Labour Organization-ILO), 

http://www.ilo.org 

• Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization - WHO) 

http://www.who.int 

• Το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για την Επαγγελματική Ασφάλεια και  

Υγιεινή (Centers for Disease Control and Prevention) 

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.htm 

• Καναδικό Κέντρο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (Canadian Center 

for Occupational Health and Safety) 

http://www.elinyae.gr/
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http://www.ccohs.ca 

• Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (Health and Safety 

Executive Great Britain) 

http://www.hse.gov.uk 

• Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Ασφάλεια 

http://www.inrs.fr 

• Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (Finnish Institute for 

Occupational Health) 

http://occuphealth.fi 

• Γερμανικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας 

http://www.hvbg.de 

 

 

 

Παράρτημα 8 : Ενδεικτικός Πίνακας Ελληνο-αγγλικών όρων Υγείας και 

Ασφάλειας Εργασίας 

Αναπνεύσιμη σκόνη Respirable Dust 

Αναπνευστικό Νόσημα Respiratory Disease 

Ανάφλεξη Ignition 

Ανειδίκευτος εργάτης Unskilled worker 

Ανενεργός Inactive 

Ανθρώπινη έκθεση Human exposure 

Ανίχνευση Detection 

Ανιχνευσιμότητα Traceability, detectability 

Ανιχνευτής καπνού Smoke detector 

Απαγόρευση Prohibition 

Απολύμανση Disinfection 

Ασθένεια Disease 

Αστική ρύπανση Urban pollution 

Ασφάλεια Safety 

Ατμοσφαιρική ρύπανση Atmospheric pollution 

Ατομική προστασία Personal protection 

Ατύχημα Accident 

Ατύχημα μεγάλης έκτασης Major accident 

Ατύχημα από ακτινοβολία Radiation accident 

Αυτανάφλεξη Spontaneous ignition 

http://www.hvbg.de/
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Βιολογική παράμετρος Biological parameter 

Βιολογικός κίνδυνος Biohazard 

Βιομηχανική υγιεινή Industrial hygiene 

Βιομηχανικά απόβλητα Industrial waste 

Βιομηχανική ρύπανση Industrial pollution 

Βιομηχανικό ατύχημα Industrial accident 

Βιοχημικός κίνδυνος Biochemical hazard 

Βλαπτικός παράγοντας Hazardous agent 

Βραχυκύκλωμα Short circuit 

  

Γάντια προστασίας Hand protection 

Γιατρός εργασίας Occupational physician 

Γνωστοποίηση χημικών ουσιών Notification of chemical substances 

Γυαλιά ασφαλείας Safety glasses 

  

Δείγμα Sample 

Δειγματολειψία Sampling 

Δείκτες βιολογικής έκθεσης Biological exposure indices 

Δείκτης Index 

Δηλητήριο Poison 

Διάβρωση Corrosion 

Διασφάλιση ποιότητας Quality assurance 

Διάσωση Rescue 

Διαχείριση κινδύνου Risk management 

  

Εγκατάσταση Installation 

Ειδικευμένος εργάτης Skilled worker 

Έκθεση Exposure 

Εκπομπή Emission 

Εξοπλισμός Equipment 

Επαγγελματική ασθένεια Occupational disease 

Επαγγελματική ασφάλεια Occupational safety 

Επαγγελματική κατάρτιση Vocational training 

Επαγγελματικό ατύχημα Occupational accident 

Επαγγελματικός κίνδυνος Occupational hazard 

Επιβλαβής ουσία Harmful substance 

Επιθεώρηση Inspection 

Επικίνδυνη ουσία Dangerous substance 

Επικινδυνότητα Risk 

Επιτρεπόμενο όριο Permitted limit 

Εργασία Work, Labour 

Εργασιακό περιβάλλον Occupational environment 
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Εργατική νομοθεσία Labour law 

Ερεθισμός Irritation 

Εύφλεκτος Flammable 

  

Ζαλάδα Dizziness 

Ζημιά Harm 

Ζώνη κινδύνου Danger zone 

Ζώνη ασφαλείας Safety belt 

  

Ηλεκτρικός Electrical 

Ηλεκτροπληξία Electric shock, electrocution 

Ηχορύπανση Noise pollution 

  

Θανατηφόρο ατύχημα Fatal accident 

Θανατηφόρα δόση Lethal dose 

Θανατηφόρα συγκέντρωση Lethal concentration 

Θερμική καταπόνηση Thermal stress 

Θερμοκρασία Temperature 

Θνησιμότητα Mortality 

  

Ιατρική περίθαλψη Medical treatment 

Ικανότητα Ability 

Κανονισμός εργασίας Works rule 

Καπνός συγκόλλησης Welding fume 

Κάταγμα οστού Bone fracture 

Κίνδυνος Hazard 

Κόστος εργασίας Labour cost 

Κούραση Fatigue 

Κρίσιμη τιμή Critical value 

Κρίσιμο όριο Critical limit 

Κρίσιμο φορτίο Critical load 

  

Λειτουργία  Function 

Λειτουργικές απαιτήσεις Functional requirements 

Λειτουργική ασφάλεια Functional safety 

  

Μέγιστη ανεκτή δόση Maximum tolerable dose 

Μειώνω Reduce 

Μακροχρόνια έκθεση Long-term exposure 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας Maximum service temperature 

Μελέτη επικινδυνότητας Hazard analysis 

Μέρη στο εκατομμύριο Parts per million (ppm) 
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Μέσα ατομικής προστασίας Personal Protective Equipment (PPE) 

Μέσος όρος Average 

Μέτρα ασφάλειας Security measures 

Μέτρηση Measurement 

  

Νοσοκομείο Hospital 

Νυκτερινή εργασία Night work 

  

Ομάδα εργασίας Work group 

Οδηγία Instruction 

Όριο ελέγχου Control limit 

Όριο επαγγελματικής έκθεσης Occupational exposure limit 

 

Περιβάλλον 

Environment 

Πιθανός κίνδυνος Possible risk 

Πιστοποιημένος φορέας Certified body 

Πολιτική υγείας & ασφάλειας εργασίας Occupational safety & health policy 

Προδιαγραφή Specification 

Πρόληψη Prevention 

Προσοχή Attention 

Προστασία περιβάλλοντος Protection of environment 

Πρότυπα ασφάλειας Safety standards 

Πυροπροστασία Fire protection 

  

Ραδιενεργά απόβλητα  Radioactive waste 

Ρύπανση Pollution 

  

Σήμανση Marking, Labeling 

Συγκόλληση Welding 

Συνθήκες εργασίας Working conditions 

  

Ταξινόμηση Classification 

Τεχνικός ασφαλείας Safety engineer 

Τοξικό Toxic 

Τραύμα Injury 

  

Υγεία Health 

Υγιεινή Hygiene 

  

Φωτισμός Lighting 

Φίλτρο Filter 
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Χημική σύσταση Chemical constitution 

Χώρος εργασίας Workplace 

 

 

 

Παράρτημα 9 :  Βασικά Νομοθετήματα για την Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση από το 1985 έως σήμερα 

 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟ

ΛΟΓΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ και 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Φ.Ε.Κ. 

1 1985 

“Δομή και λειτουργίας της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” 

Νόμος 1566/1985 
167/Α΄/ 

30-9-1985 

2 1992 

“Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες 

διατάξεις” 

Νόμος 2009/12-2-92 
18/Α΄/ 

14-2-1992 

3  1998 

“Ρυθμίσεις δευτεροβάθμιας τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις” 

Νόμος 2640/12-2-98 
Α΄/206/ 

3-9-1998 

4 2006 

Οργάνωση και λειτουργία της 

δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

Νόμος 3475/24-7-2006 146/Α΄/13-7-2006 

5 2008 

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών 

του 
Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

Π.Δ.  50/2008 

6 2013 

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις 
 

Νόμος 4186/2013 193/17-9-2013 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βελονάκης Εμμ. Μελέτη του Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2013 

Γουσόπουλος Σωτ. Οδηγός για την υγιεινή και 

ασφάλεια των βιοπαθολογικών 

εργαστηρίων 

 Αθήνα, 2008 

Δημητρίου Αλέξης 

και άλλοι 

 Υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό 

περιβάλλον 
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Αθήνα, 2007 

Δρίβας Σ. 

Ζορμπά Κ. 

Κουκουλάκη Θ. 

 Μεθοδολογικός οδηγός για την 

εκτίμηση και πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου 

(Β΄ έκδοση) 

Ελληνικό Ινστιτ. 

Υγιεινής & 

Ασφάλ. 

Εργασίας 

Αθήνα, 2000 

Διεθνές Γραφείο 

Εργασίας 

 Ασφάλεια και υγεία στις 

κατασκευές (5η έκδοση) 
Ελληνικό Ινστιτ. 

Υγιεινής & 

Ασφάλ. 

Εργασίας 

Αθήνα, 2000 

Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία 

Factsheet 
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 Στρατηγικές για την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών στην παροχή 

εκπαίδευσης όσον αφορά τους 

κινδύνους 

 ΕΕ, 09/07/2012 

Λαναράς Κων. Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2011 

Μέκος Κων. Επίδραση των ελέγχων και των 

κυρώσεων στη μείωση των 

εργατικών ατυχημάτων 

Διδακτορική 

διατριβή,  

ΠΑΜΑΚ 

Θεσσαλονίκη, 

2009 

Νικολόπουλος Ορέστης Διπλ. Εργασία ΕΜΠ Αθήνα, 2011 

Οργανισμός 

Σχολικών Κτιρίων 

Γενική 

Δ/νση 

Έργων 

  Αθήνα, 2008 

Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Τμήμα Χημ. 

 Οδηγός ασφάλειας και υγείας στα 

εργαστήρια 
 Κύπρος, 2004 

Παπαδόπουλος Ιωάννης Περισσότερη ασφάλεια στα 

σχολεία 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ, 

2
η
 έκδοση 

Αθήνα, 2005 

Παπαδόπουλος Ιωάννης Η ασφάλεια εργασίας στο 

Ολυμπιακό χωριό 

 Αθήνα, 2002 

Παπακωνσταντίνου 

Κ. & Μπελιάς Χρ. 

 Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. 

Προστασία περιβάλλοντος 

Εκδ. Rosili Αθήνα, 2007 

Παπαφράγκας Εμμ. 

και άλλοι 

 Ασφάλεια στο εργαστήριο Ημερίδα 

«Ημέρες 

Κλινικής 

Μικροβιολογίας» 

Αθήνα, 10-12 

Δεκ. 2003 

Πεφάνης Μιχ. Κατάλογος πυροσβεστικών 

μέτρων 

ΔΕΗ Αθήνα, 2000 

Ρήγας 

 

Φώτης Βιομηχανική Ασφάλεια  Αθήνα, 2005 

Ταργουτζίδης Αντ. ΥΑΕ-Οικονομική διάσταση και 

μηχανισμοί πρόκλησης των 

εργατικών ατυχημάτων  

Διδακτορική 

διατριβή, 

Οικονομικό 

τμήμα, ΑΠΘ 

Θεσσαλονίκη, 

2006 

Τζιώνας Ιωάννης Στοιχεία Εργατικού Δικαίου Α΄ Έκδοση, σελ. 

69 

Θεσ/νίκη, 

2012 

Τσαρακλής  Ζαχ. Υγιεινή και Ασφάλεια της 

εργασίας 

Ελληνικά 

Γράμματα  

Αθήνα, 2002 

Υπουργείο Εργασίας  Υγιεινή και Ασφάλεια στους 

χώρους εργασίας 

Διεύθυνση 

Συνθηκών 

Εργασίας 

Αθήνα, 1993 

Υπουργείο Εργασίας  Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών 

εργασιών 

Εκπαιδευτικό 

εγχειρίδιο, Β΄ 

έκδοση 

Αθήνα, 2011 

Υπουργείο Εργασίας  Νομοθεσία για την υγιεινή και Γ΄έκδοση Αθήνα, 2001 

https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/103/view
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ασφάλεια σε τεχνικά έργα 

Υπουργείο Εργασίας  Νομοθετικό πλαίσιο για την 

υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων (ΥΑΕ) 

Γ΄έκδοση Αθήνα, 2001 

Υπουργείο Εργασίας  Νομοθετήματα εναρμόνισης του 

εθνικού μας δικαίου προς τις 

κοινοτικές οδηγίες για την ΥΑΕ 

Γ΄έκδοση Αθήνα, 2001 

Υπουργείο Παιδείας  Επάρκεια αύλειου χώρου,                                                 Αθήνα, 2007 

Υπουργείο Υγείας-

ΚΕΕΛ 

 Οδηγός αντιμετώπισης 

ραδιολογικών, βιολογικών και 

χημικών συμβάντων στο 

νοσοκομείο 

 Αθήνα, 2004 
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ASM Press, Washington DC, 1995. 

-Factsheet Νο.91, 45, 109 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
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- Occupational safety and health and education: a whole school approach, Μελέτη EASHW, 2013 
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-USA Department of Labor. Occupational Safety and Health Administration. http://www.osha.gov/ 
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