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ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΣΟ ΠΙΣΙ, ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

Ατύχημα :

ονομάζεται κάθε ανεπιθύμητη σωματική βλάβη

ενός ατόμου από βίαιο ή απροσδόκητο συμβάν.

Διακρίνονται ανάλογα με :

1) Ση σχέση εργασίας 

2) Ση σοβαρότητα

3) Σο χώρο που συνέβησαν
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ΑΙΣΙΕ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ

• ΗΛΙΚΙΑ

• ΑΠΕΙΡΙΑ – ΑΓΝΟΙΑ

• ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

• ΚΑΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ

• ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

• ΚΟΠΨΗ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΡΓΑΙΑ

• ΜΕΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ

• ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΨΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ

ΣΟ ΠΙΣΙ
 Υροντίστε ώστε στο διαμέρισμα ή στο σπίτι σας και στον περιβάλλοντα χώρο να

υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας.

 Μην εγκαταλείπετε ποτέ το παιδί σας μόνο στο σπίτι ή σε επικίνδυνα σημεία μέσα

και έξω από το σπίτι χωρίς την παρουσία ενηλίκου.

 Απομακρύνετε τα επικίνδυνα παιχνίδια από το σπίτι και μην αφήνετε ποτέ

επικίνδυνα πράγματα στα χέρια των παιδιών.

 Μην κυκλοφορείτε με φλιτζάνια ζεστών ροφημάτων απρόσεχτοι και αδειάστε όλα τα

ποτήρια με τυχόν υπολείμματα ποτών.

 Φαμηλώστε τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα, διατηρείστε σβησμένες τις εστίες

της κουζίνας, όταν δεν χρησιμοποιούνται και καλύπτετε πάντοτε τις ηλεκτρικές

πρίζες.

 Σοποθετείστε σε ακίνδυνη θέση έπιπλα με αιχμηρά άκρα και αποφύγετε τις πόρτες

με τζάμια και αυτές που κλείνουν μόνες τους.

 Εξασφαλίστε ότι οι σκάλες δεν είναι απότομες και γυαλιστερές.

 Εξαφανίστε τα φυτά που μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση.

 Μην αφήνετε φάρμακα και τσιγάρα σε προσιτά σημεία .
5



ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

ΑΜΕΕ

νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Έξοδα και δαπάνες Α' βοηθειών

 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις

υντάξεις

πρόωρος θάνατος
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ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

ΕΜΜΕΕ
 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
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ΑΙΣΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ 

ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

Κακός φωτισμός – θέρμανση – αερισμός.

Κακή κατάσταση δαπέδων – κλιμάκων

(σκάλες).

Κακό στοίβαγμα και διακίνηση των

υλικών.

Ακαταστασία του χώρου και έλλειψη

καθαριότητας.

Ελαττωματικά εργαλεία και μηχανήματα.
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ΚΨΔΙΚΑ ΦΡΨΜΑΣΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ

Κόκκινο : υμβολίζει τον άμεσο κίνδυνο, 

ταματήστε, Απαγορεύεται, υναγερμός .

Πορτοκαλί : υμβολίζει την προειδοποίηση 

κινδύνου, Πρόσεξε για να αποφύγεις τον κίνδυνο. 

Κίτρινο : υμβολίζει την προειδοποίηση 

κινδύνου, Πρόσεξε για να αποφύγεις τον 

κίνδυνο .

Πράσινο : υμβολίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, Σην 

ασφάλεια, Δρόμος ελεύθερος. 
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Μπλέ:  υμβολίζει ότι πρέπει να προσέξουμε επειδή 

αρχίζει να λειτουργεί κάποιο μηχάνημα 

Μώβ: υμβολίζει προειδοποίηση κινδύνου από 

ακτινοβολία (ραδιενέργεια) 

Άσπρο: Φρησιμοποιείται για να δείξει τους 

διαδρόμους μέσα στο εργαστήριο

Άσπρο Μαύρο : Με λωρίδες άσπρου και μαύρου 

χρώματος βάφονται οι πινακίδες που δηλώνουν 

τον τρόπο κυκλοφορίας 
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Ο ΦΨΡΟ ΣΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΟΛΕ

ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΤ ΕΞΑΥΑΛΙΖΟΤΝ ΣΗΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΟ ΣΟΤ

ΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΟΟ ΚΑΙ ΣΨΝ ΦΡΗΣΨΝ ΣΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

1. Σα συστήματα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συναγερμού.

2. Σην πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

3. Η ασφάλισή του με πόρτα ασφαλείας ή η ύπαρξη κλειδαριάς

ασφαλείας, η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα

παράθυρα και λοιπά παρεμφερή μέτρα ασφαλείας.

4. Σην 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), την προστασία από την

υγρασία και τη σκόνη που βλάπτουν τον εξοπλισμό αλλά και την

υγεία των χρηστών του εργαστηρίου, επαρκής εξαερισμός του χώρου.

5. Σην πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση

ατυχήματος.

6. Λοιπά απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας για οποιαδήποτε χρήση

του εργαστηρίου (πινακίδα ανακοινώσεων για μέτρα ασφαλείας,

ύπαρξη συμβόλων ασφαλείας ). 11



ΒΑΣΙΚΑ ΜΔΤΡΑ ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΟΛΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

Σωστή σςμπεπιυοπά  των μαθητών στο 
επγαστήπιο.

Σωστόρ σειπισμόρ των  γςάλινων οπγάνων και 
σςσκεςών.

Σωστή σπήση των σημικών οςσιών.

Κατάλληλο σειπισμό των πηγών θεπμότηταρ και την 
αντιμετώπιση πςπκαγιάρ.

Οπθή σπήση τος εξοπλισμού ασυαλείαρ.

Ασυάλεια και στην ςγιεινή τος σώπος.
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ύμβολα πποειδοποίηζηρ  επικίνδςνων ανηιδπαζηηπίων

και απαπαίηηηερ πποθςλάξειρ
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ύμβολα αζθαλείαρ



ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ + ΑΝΘΡΨΠΙΝΑ ΛΑΘΗ

= ΑΣΤΦΗΜΑ
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Πρόληψη Ατυχημάτων 

δεν σημαίνει

«φοβάμαι  τα πάντα ».

ημαίνει:

««σκέφτομαι  πριν  κάνω κάτι,,

Για να αποφύγω ένα ατύχημα ».
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