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Γιατί η υγεία και ασφάλεια στην εργασία  (ΥΑΕ)  

αφορά τους νέους  

 Η ευάλωτη φύση των νέων 

 

 Ορισμένα πιθανά αίτια 

 

 Ο παράγοντας «νέοι» 

 

 Ο παράγοντας «εργοδότες» 

 

 Ποιους αφορά το πρόβλημα; 

 



Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των νέων  

στην εργασία σε επίπεδο ΕΕ   

• Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 24 ετών  

τραυματίζονται σε περίπου 700.000 ατυχήματα στους χώρους εργασίας,  

η σοβαρότητα των οποίων συνεπάγεται απουσία τουλάχιστον 3 ημερών  

από την εργασία τους (ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 16 % περίπου  

του συνόλου των μη μοιραίων θανατηφόρων ατυχημάτων κατά την εργασία  

– στοιχεία από τις ESAW, Eurostat). 

 

• Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 

• Επιπρόσθετα, στην Ευρώπη, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών  

έχουν τουλάχιστον 50 % περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα  

μη μοιραίου θανατηφόρου ατυχήματος στους χώρους εργασίας, σε σχέση  

με τους εργαζομένους άλλων ηλικιακών ομάδων.  

 

 

 



Η σημασία της «ενσωμάτωσης» της ΥΑΕ  

στην εκπαίδευση 

 Για την προαγωγή μιας φιλοσοφίας πρόληψης  

στους μελλοντικούς εργαζόμενους και εργοδότες,  

είναι επιβεβλημένη η ενσωμάτωση των αρχών  

της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ) στην εκπαίδευση.  

 

 Εάν τα παιδιά και οι νέοι εξοικειωθούν με μια ασφαλή και υγιή συμπεριφορά,  

εάν ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους κινδύνους και εάν μάθουν να διαμορφώνουν 

το δικό τους υγιές και ασφαλές περιβάλλον,  

αναμένεται ότι η μελλοντική επαγγελματική -αλλά και η προσωπική τους- ζωή   

θα είναι περισσότερο ασφαλής και υγιής.  

 

 Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται ατομικές προσωπικές ιστορίες:  

νέοι που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με τις συνέπειες ατυχημάτων  

που υπέστησαν και με επιβαρυμένη υγεία για την υπόλοιπη ζωή τους  

και νέοι που πεθαίνουν ενώ είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους.  



Μαθητές & Νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι 

https://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_people 

 

Η ΥΑΕ σημαίνει για τους νέους: 

 Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους 

 Απόκτηση δεξιοτήτων για την ευκολότερη εύρεση εργασίας από τους νέους 

 Διασφάλιση της ικανότητας προς εργασία και παραμονή στην εργασία 
(το να μην μπορεί πλέον να εργαστεί κανείς από την ηλικία των 30 ετών  

λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που σχετίζεται με την εργασία,  

εκτός από προσωπική τραγωδία συνιστά και τρομακτικό κόστος για την κοινωνία)   

Η ποιότητα στην εργασία σημαίνει: 

 Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον με νοοτροπία πρόληψης  

 Eκπαίδευση/κατάρτιση – Δια βίου ανάπτυξη της ΥΑΕ 

 Ποιότητα στην επίβλεψη/καθοδήγηση σε θέματα ΥΑΕ 

 Δέσμευση των νέων σε ηλικία εργαζομένων στην ΥΑΕ, αμφίδρομος διάλογος,  

ενδυνάμωση των επιπέδων ΥΑΕ στον χώρο εργασίας 

 Η ΥΑΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειας για σωστή εργασία    

Το πιστοποιητικό που χορηγεί το Βρετανικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια, αποτελεί  

ίσως το μοναδικό πτυχίο για όσους αποχωρούν από την εκπαίδευση νωρίς (14 ετών).  

Πιστοποίηση της ΥΑΕ: 

https://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_people


Το Πρόγραμμα «Ενσωμάτωση των αρχών της ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση 

& την επαγγελματική κατάρτιση»  

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA 

https://osha.europa.eu/en/topics/osheducation 

• Έναρξη του προγράμματος με τίτλο  

«Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας  

στην εκπαίδευση» το 2002 

 

• Κεντρικό μήνυμα:  

«Ξεκίνησε νέος, παρέμεινε ασφαλής» (‘Start young, stay safe’) 

 

• Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού: 

     «Ενσωμάτωση των αρχών  

της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση.  

Καλές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης  

και της επαγγελματικής κατάρτισης».  



«Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας  

στην εκπαίδευση & την επαγγελματική κατάρτιση»  

 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA 

https://osha.europa.eu/en/topics/osheducation 

 

Ταξινόμηση 36 περιπτωσιολογικών μελετών 

 

• «Ολιστική προσέγγιση».  

 

• «Προσέγγιση προγράμματος σπουδών».  

 

• «Προσέγγιση περιβάλλοντος εργασίας».  

 

 



 Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2004). 

Το «Πρότυπο μοντέλο για την ενσωμάτωση των αρχών της ΕΑΥ  

στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση»  

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA 



Η ΥΑΕ στα προγράμματα σπουδών 

Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (1) 

 

 Σχετική στόχευση/προβλέψεις στο πλαίσιο  

      της Εθνικής Στρατηγικής για την ΥΑΕ  

 

 Ρεαλιστική προσέγγιση με βάση τα προγράμματα σπουδών  

 

 Παρεμβάσεις σε σωστό χρόνο  

      π.χ. κατά τον επαναπροσδιορισμό των προγραμμάτων σπουδών 

 

 Στενή συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές και τους φορείς  

      που ασχολούνται με τα προγράμματα σπουδών  

 

 Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη διαχείριση των κινδύνων  

      στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών  

 



 Δράσεις που εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών,  

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στις υφιστάμενες πολιτικές εκπαίδευσης    

και τις μεθόδους διδασκαλίας 

 

 Παροχή των αναγκαίων εκπαιδευτικών εργαλείων  

στους εκπαιδευτικούς 

 

 Παροχή κινήτρων για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σύνδεση  

 με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών  

 

 Πιστοποίηση της ΥΑΕ σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος 

 

  Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση εμπλεκομένων 

 

 Ολιστική προσέγγιση για την ΥΑΕ στο σχολικό περιβάλλον 

 

 

 

Η ΥΑΕ στα προγράμματα σπουδών 

Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (2) 

 



 Καθορισμός μαθησιακών στόχων και τρόπων κατάρτισης  

των εκπαιδευτικών σε θέματα ΥΑΕ 

 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ΥΑΕ  

στο σχολικό περιβάλλον 

 Ένταξη των βασικών αρχών της ΥΑΕ στα προγράμματα εκπαίδευσης  

όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

 Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε όλους τους εκπαιδευτικούς  

κατά την ανάληψη καθηκόντων σε κάποιο σχολείο 

 Κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων σε θέματα ΥΑΕ 

 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας τους,  

με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων στη διδασκαλία σε θέματα ΥΑΕ 

 Δικτύωση σχολείων και ανάδειξη «σχολείων-πρωταθλητών» σε θέματα ΥΑΕ  

και εκπαίδευσης στη διαχείριση των κινδύνων 

 Ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών και διασφάλιση συμμετοχής 

όλου του φάσματος ενδιαφερόμενων 

 Παροχή στα σχολεία ειδικής στήριξης, πληροφόρησης και εργαλείων/εκπαιδευτικού υλικού για 

τη δημιουργία υγιών και ασφαλών συνθηκών μαθησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος, 

Διδασκαλία θεμάτων ΥΑΕ - Ανάπτυξη στρατηγικής  

για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

  



Περιπτωσιολογικές μελέτες ολιστικής προσέγγισης  

για την ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση 

 

Πρόληψη  
των κινδύνων 

Εκπαίδευση  
στη διαχείριση 
των κινδύνων 

 Βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας 

εκπαιδευτικών και μαθητών. 
 

 Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών  

να κατανοούν τις βασικές αρχές ΥΑΕ  

και την σπουδαιότητά τους  

μέσω παραδειγμάτων.  
 

 Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών  

να κατανοούν τις βασικές αρχές ΥΑΕ και την 

σπουδαιότητά τους μέσω της πρόληψης  

των κινδύνων στο εργασιακό τους περιβάλλον.  
 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και υπευθυνότητας στους μαθητές 

μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία αναγνώρισης 

των πηγών κινδύνου και στη λήψη αποφάσεων για τη 

διαχείρισή τους. 
 

 Διασφάλιση υποστήριξης εκ μέρους  

του κλάδου των εκπαιδευτικών.  



Βραβεία Καλής Πρακτικής 2006 
24 Περιπτωσιολογικές μελέτες για την ενσωμάτωση της ΥΑΕ  

στην εκπαίδευση & την επαγγελματική κατάρτιση 
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Δημιουργία νοοτροπίας  

υγιούς & ασφαλούς  

συμπεριφοράς  

 

Κάθε στιγμή για μια ζωή 

Πρόγραμμα ΦΑΟΣ - «Μια ολιστική προσέγγιση για την προαγωγή της ΥΑΕ  
και την καλλιέργεια παιδείας πρόληψης των κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον»  

Συνεργασία  

τοπικών φορέων  

και αρχών 



 

 

• Η εθελοντική Ένωση ΦΑΟΣ (Φροντίδα, Αγωγή, Οργάνωση, Συμμετοχή),  

από την Ομηρική λέξη που σημαίνει Φως,  

δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία σε δράσεις:  

-  διασφάλισης της υγείας και προστασίας των μαθητών και  

-  αναβάθμισης του σχολικού περιβάλλοντος. 

 

• Το ΦΑΟΣ ήταν ένα πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση  

των μαθητών και των εκπαιδευτικών γύρω από τα θέματα της ΥΑΕ  

στο σχολείο, με καθημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες,  

όχι μόνον στον χώρο του σχολείου αλλά και στο περιβάλλον γύρω από αυτό.  

 

Πρόγραμμα ΦΑΟΣ–Βασικά χαρακτηριστικά (1)    
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• Το πρόγραμμα συνιστά μιαν ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στο θέμα  

της ενσωμάτωσης των βασικών αρχών της ΥΑΕ στην εκπαίδευση. 

 

• Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αρχών με έναν κοινό στόχο  

(συμμετοχή δημόσιων αρχών και οργανισμών, ιδιωτικών οργανώσεων, 

σχολικών μονάδων και της τοπικής κοινότητας). 

 

• Συμμετοχική προσέγγιση βήμα προς βήμα. 

 

• Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

Πρόγραμμα ΦΑΟΣ–Βασικά χαρακτηριστικά (2) 
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      Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας:  

η προαγωγή και η διασφάλιση της υγείας  

και της προστασίας των μαθητών  

στην καθημερινή ζωή στο σχολείο  

και στο περιβάλλον γύρω από αυτό,  

καλλιεργώντας την ευαισθητοποίηση μαθητών  

και εκπαιδευτικών όσον αφορά στα θέματα της υγείας 

 και της ασφάλειας στο σχολείο.  

Πρόγραμμα ΦΑΟΣ – Στόχος 
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• η προσήλωση των πρωτεργατών του σχεδίου  

 

• η απλότητα των δράσεων:  

      - εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,  

       - παραγωγή ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού,  

       - αξιολόγηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας,  

       - ανάθεση αρμοδιοτήτων στη σχολική μονάδα  
   (διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι σε θέματα υγείας και ασφάλειας) 

  

• κατανομή αρμοδιοτήτων και επικοινωνία με την τοπική 
κοινότητα.  

Πρόγραμμα ΦΑΟΣ – Παράγοντες επιτυχίας 
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Εφαρμογή του προγράμματος ΦΑΟΣ  
Δράσεις  (1) 

•   Εξακρίβωση των προβλημάτων σε θέματα ασφάλειας 

 

•  Έλεγχοι ασφάλειας και αξιολόγηση των σχολικών κτηρίων  

 

•   Εφαρμογή συστήματος καταγραφής ατυχημάτων  

    και παρ’ ολίγο ατυχημάτων στα σχολεία  

 

•   Σεμινάρια ευαισθητοποίησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

 

•   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα υγείας & ασφάλειας 
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Εφαρμογή του προγράμματος ΦΑΟΣ  
Δράσεις  (2) 

•   Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας  

   

•  Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

 

•  Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ΥΑΕ στα σχολεία 

 

•  Διαδραστικά βιωματικά προγράμματα για την ΥΑΕ 

 

•   Συνεργασία με τοπικές αρχές, εξειδικευμένους κρατικούς φορείς/οργανώσεις  

    και ΜΚΟ   

 

•   Επαφές με τοπικές επιχειρήσεις, συλλόγους και ιδιώτες  

    με στόχο την προβολή του προγράμματος και την εξεύρεση χορηγών.  
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Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  

για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  

 

Πληροφορίες: Κωνσταντακόπουλος Γιάννης 

Διεύθυνση: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα 

τηλ: 213 1516 090  

e-mail: ikonstantakopoulos@ypakp.gr  

 

  Για να πληροφορηθείτε περαιτέρω για το θέμα επικοινωνήστε με: 

     

 

Περισσότερες πληροφορίες 
 


