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 27 Φεβρουαρίου 2009 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Διευθυντές/ντριες 
Τεχνικών Σχολών 
 
Θέμα: Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην 
 Εργασία – Εκτίμηση Κινδύνου 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 
 
1. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, στην προσπάθεια για επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ευαισθητοποίησης των 
μαθητών/τριών στον τομέα της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, 
προκηρύσσει και φέτος, μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, μεταξύ των μαθητών/τριών των Τεχνικών Σχολών, Διαγωνισμό 
Αφίσας 2009, ο οποίος έχει γίνει πλέον θεσμός.  Στόχος είναι η παραγωγή ενός 
μηνύματος συνειδητοποίησης των κινδύνων στην εργασία, που να έχει 
επινοηθεί από ένα νεαρό άτομο και το οποίο αναμένεται να είναι διαφορετικό και 
πιο πρωτότυπο από αυτό κάποιου ενήλικα. 
Το θέμα του Διαγωνισμού θα είναι και φέτος ταυτόσημο με αυτό της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2008-2009 
και συγκεκριμένα η “Εκτίμηση Κινδύνου” με σύνθημα “Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώροι Εργασίας – Οφέλη για Εσένα Προσωπικά – Οφέλη για τις Επιχειρήσεις”.  

 
2. Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα αθλοθετήσει το διαγωνισμό με χρηματικά 

έπαθλα αξίας € 300 (πρώτο βραβείο), € 200 (δεύτερο βραβείο) και € 100 (τρίτο 
βραβείο) για τους/τις μαθητές/τριες νικητές/τριες. 

 Η απονομή των βραβείων θα γίνει στη διάρκεια της τελετής έναρξης της 
Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
τον Οκτώβριο του 2009. Επίσης, μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω Εβδομάδας, 
μπορεί να προγραμματιστεί και Έκθεση Αφίσας, στην οποία θα εκτεθούν 
επιλεγμένες συμμετοχές. 
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3. Επισυνάπτονται: 
• Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα πάνω στο θέμα του διαγωνισμού, το οποίο 

μπορεί να δοθεί στους/στις μαθητές/τριες 
• Οι όροι του Διαγωνισμού Αφίσας 2009. 

 
Για σκοπούς συμμετοχής στον πιο πάνω Διαγωνισμό: 
 
1. Κάθε σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες 
 που φοιτούν στο σχολείο. 
 
2. Ο Καθηγητικός Σύλλογος κάθε σχολείου να ορίσει τριμελή Κριτική Επιτροπή, στην 
 οποία οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα 
 υποβάλλουν τα έργα τους. 
 
3. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή κάθε σχολείου, αφού συγκεντρώσει όλα τα έργα, θα 
 τα συσκευάσει κατάλληλα και θα τα αποστείλει στη διεύθυνση που δίνεται πιο κάτω. 
 Μαζί με τα έργα να σταλούν, η διεύθυνση του σχολείου και τα ονόματα των 
 υπεύθυνων για το θέμα εκπαιδευτικών στο σχολείο. 
 

Κυρία Κυριακή Γεωργάκη 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
Απελλή 12 
1480 Λευκωσία 

 
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των έργων κάθε σχολείου είναι η Παρασκευή 29/05/09. 
 
Η τελική επιλογή των τριών καλύτερων έργων θα γίνει από Κριτική Επιτροπή που 
θα ορίσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην οποία θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Οι μαθητές/τριες που θα κερδίσουν τα τρία βραβεία, τα σχολεία στα οποία φοιτούν και το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα ενημερωθούν γραπτώς από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
 

 
 

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου 
 Διευθυντής  

 
 

Κοιν.: - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 - Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και 

 Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
- Γενικό Επιθεωρητή ΜΤΕΕ 
- ΠΛΕ ΜΤΕΕ 
- Επιθεωρητές/τρια ΜΤΕΕ 



ΠΣ/ΖΑ  C:\m\2009\ΦΕΒΡΑΡΗΣ\270209-2.doc   
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434  Λευκωσία 
Τηλ.: 22 800 600 φαξ.: 22 428273 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ 2009 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

1. Η αφίσα πρέπει να είναι έγχρωμη, διαστάσεων Α3 (29,7 x 42,0cm) και για το 
σχεδιασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε υλικά. Για πιο σαφή 
μετάδοση του μηνύματος, εκτός από το σχέδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
μικρό φραστικό μήνυμα. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται και η υποβολή 
ομαδικής εργασίας. 

 
2. Κάθε σχολείο πρέπει να ενημερώσει σχετικά όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες 

για το διαγωνισμό. Επισυνάπτεται σχετικό με το θέμα του Διαγωνισμού 
Ενημερωτικό Σημείωμα. 

 
3. Ο Καθηγητικός Σύλλογος κάθε σχολείου να ορίσει τριμελή Κριτική Επιτροπή, 

στην οποία οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό, να υποβάλουν τα έργα τους. 

 
 Η τριμελής Κριτική Επιτροπή κάθε Σχολείου αφού συγκεντρώσει όλα τα έργα 

θα τα αξιολογήσει και θα επιλέξει τα τρία, κατά την άποψή της καλύτερα, τα 
οποία θα αποσταλούν στην πιο κάτω διεύθυνση:  

 
Κυρία Κυριακή Γεωργάκη 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
Απελλή 12 
1480 Λευκωσία 

 
4. Κάθε έργο που υποβάλλεται πρέπει απαραίτητα να έχει στο πίσω μέρος του 

τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 1. Όνομα και επώνυμο μαθητή/μαθήτριας 
 2. Τάξη και τμήμα 
 3. Όνομα σχολείου 
 4. Τηλέφωνο οικίας μαθητή/μαθήτριας 
 5. Ημερομηνία (μήνας/έτος) 
 
5. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των έργων στο Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας είναι η Παρασκευή,  29 Μαΐου 2009. 
 
6. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε από την  

κ. Κ. Γεωργάκη, στο τηλ. 22405607 
 
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ 2009  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγείας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 
δεν κοστίζει πολύ. Η αποτυχία όμως στη λήψη απλών μέτρων πρόληψης του κινδύνου 
μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα. 
 
Τι είναι εκτίμηση του κινδύνου  
Εκτίμηση του κινδύνου είναι η προσεκτική διερεύνηση και ο εντοπισμός όλων των 
πηγών κινδύνου μέσα στον εργασιακό χώρο, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία σε πρόσωπα στην εργασία ή και σε τρίτα 
πρόσωπα. Στόχος της εκτίμησης κινδύνου είναι να διασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί όλα 
τα κατάλληλα μέτρα, ώστε κανένα πρόσωπο να μην κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να 
αρρωστήσει εξαιτίας της εργασίας του. 
 
Με ποιο τρόπο διεξάγεται η εκτίμηση του κινδύνου στον εργασιακό χώρο;  
Η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου αποτελείται από πέντε βήματα, που 
περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
Βήμα 1ο – Εντοπισμός των πηγών κινδύνου  
Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας και εντοπισμός των πηγών κινδύνου και των 
αιτιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Οι ασήμαντες πηγές 
κινδύνου πρέπει να αγνοούνται και να δίνεται σημασία σε εκείνες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε πρόσωπα στην εργασία ή σε τρίτα πρόσωπα. 
Τέτοιες πηγές είναι κινούμενα μέρη μηχανημάτων, έξοδοι κινδύνου, δάπεδα εργασίας, 
χρήση χημικών ουσιών, σημεία εκπομπής επικίνδυνων ουσιών και σκόνης, θορύβου ή 
ακτινοβολίας, εργασία σε ύψος κ.λπ. 
 
Βήμα 2ο – Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 
επηρεαστούν  
Τα πρόσωπα στα οποία υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί σωματική βλάβη ή βλάβη 
στην υγεία, πρέπει να εντοπίζονται. Ιδιαίτερα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη νεαρά 
πρόσωπα, έγκυες και γαλουχούσες μητέρες. 
 
Βήμα 3ο – Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης  
Στη συνέχεια αξιολογείται η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης από κάθε πηγή κινδύνου. 
Στη διαδικασία αυτή πιθανόν να απαιτηθούν και μετρήσεις. Με βάση την αξιολόγηση 
αυτή, αποφασίζεται κατά πόσο επιβάλλεται ή όχι να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για να 
μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος ή να εξαλειφθεί. 
 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, μετά τη λήψη όλων των μέτρων, κάποιοι κίνδυνοι 
παραμένουν, γι’ αυτό πρέπει να αποφασιστεί αν αυτοί οι παραμένοντες κίνδυνοι είναι 
τόσο χαμηλοί, που μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ή όχι. 
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Βήμα 4ο – Λήψη μέτρων 
Κατά τη λήψη των πρόσθετων μέτρων πρέπει να είναι σίγουρο ότι τηρούνται 
όλες οι πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, 
καθώς και οι αρχές Καλής Εργασιακής Πρακτικής. 
Για τον έλεγχο του κινδύνου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

• Επιλογή του ακίνδυνου ή λιγότερο επικίνδυνου 

• Απομόνωση της πηγής κινδύνου (π.χ. εγκαθιστώντας προστατευτικά 
καλύμματα) 

• Οργάνωση της εργασίας, ώστε να μειώνεται η έκθεση στην πηγή 
κινδύνου 

• Χρήση Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού 

• Προμήθεια κατάλληλων διευκολύνσεων (π.χ. μέσα καθαρισμού). 
 

Βήμα 5ο – Επανεκτίμηση 
Η εκτίμηση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο δε γίνεται μια για πάντα. 
Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία της εκτίμησης των κινδύνων, για να επιβεβαιώνεται ότι τα μέτρα 
πρόληψης συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά ή ότι απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα. Η επανεκτίμηση πιθανόν να απαιτείται, όταν στο χώρο εργασίας 
προστεθούν νέες πηγές κινδύνου που είναι αποτέλεσμα αλλαγών, 
προσθηκών νέου εξοπλισμού, χρήσης νέων ουσιών, εισαγωγής νέων 
μεθόδων εργασίας κ.λπ. ή λόγων βελτίωσης του επιπέδου γνώσης. 

 
4 Φεβρουαρίου ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 


