
Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Υπάρχουν νόμοι για την ασφάλεια; 
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ΣΤΟΧΟΙ 
• Ενημέρωση για τη νομοθεσία που αφορά την επαγγελματική υγεία και 

ασφάλεια. 
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
Νομοθεσία, ευθύνη του εργοδότη και του εργαζόμενου, πρόληψη 
επαγγελματικών κινδύνων, … 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
• Μάθημα: Πολιτική Αγωγή 
• ∆ιάρκεια: 1 διδακτική περίοδο  
• Έρευνα και Βιωματική μάθηση, ομαδική εργασία 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ 

Η ομάδα μου θα εντοπίσει στη νομοθεσία για την ασφάλεια, τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
• Με έναν συμμαθητή/ συμμαθήτριά μου οργανώνω μια ομάδα. 
• Η ομάδα μου επιλέγει μια μελέτη περίπτωσης από τις δύο που προτείνει 

ο/ η εκπαιδευτικός και εντοπίζει στη σχετική νομοθεσία τα σημεία 
εκείνα στα οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη λήψη 
μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.   

 
 



Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ 
∆ύο μελέτες περίπτωσης: 
Α) Εργαζόμενος που απασχολείται σε Λευκοσιδηρουργία και κατά την 

εργασία του χειρίζεται μηχανική πρέσα παθαίνει σοβαρό ατύχημα 
(ακρωτηριασμός) στην προσπάθειά του να ξεμπλοκάρει συμπιεσμένη 
λαμαρίνα από το έμβολο του μηχανήματος. 
Βρείτε σε ποια σημεία της νομοθεσίας για την ΥΑ μπορεί να στηριχθεί ο 
εργαζόμενος ώστε να κινηθεί δικαστικά εναντίων του εργοδότη για 
πλημμελή εφαρμογή των μέτρων για την ΥΑ των εργαζομένων. 

Β)  Εργαζόμενος απασχολείται για περισσότερο από 20 χρόνια σε 
Βιομηχανία Χρωμάτων. Κατά την διάρκεια της εργασίας του ασχολείται 
με την ανάμιξη α΄ υλών (χημικών ουσιών) για την παραγωγή των 
χρωμάτων.  
Κάνοντας ιατρικές εξετάσεις ανακαλύπτει ότι έχει υποστεί σοβαρή 
βλάβη η υγεία του η οποία σύμφωνα με τον Ιατρό του μπορεί να 
οφείλεται στην έκθεση κατά την εργασία του σε χημικούς παράγοντες. 
Ο εργαζόμενος αποφασίζει να κινηθεί δικαστικά εναντίων του εργοδότη 
του (Βιομηχανία Χρωμάτων) για πλημμελή λήψη μέτρων για την ΥΑ.  
 

Επισυναπτόμενη νομοθεσία. 
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ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 
Συγκεντρώνοντας όλα τα σημεία της νομοθεσίας που καλύπτουν την κάθε 
μελέτη περίπτωσης και συντάσσοντας με τη χρήση επιχειρημάτων δύο 
καταγγελίες εργαζομένων για πλημμελή λήψη μέτρων προστασίας από την 
πλευρά της εργοδοσίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ / ΣΤΑΣΕΩΝ / ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
Ο/ η εκπαιδευτικός ελέγχει ότι οι ομάδες έχουν εντοπίσει τα σωστά 
σημεία στη νομοθεσία που τους έχει δοθεί. 

 


