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             ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

Θέμα:  Πρόταση για δράσεις σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ) στα σχολεία, 
με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την ΑΥΕ. 
 

Η Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (ΓΔΣΥΕ) του Υπουργείου μας είναι αρμόδια για 
την ανάδειξη σε εθνικό επίπεδο των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (AYE) και προωθεί 
διάφορες πολιτικές και δράσεις για τον σκοπό αυτό, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεών μας 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της ΓΔΣΥΕ είναι η ένταξη των θεμάτων ΑΥΕ σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και τούτο, διότι η εισαγωγή βασικών γνώσεων ΑΥΕ στην εκπαίδευση (και 
μάλιστα ξεκινώντας από πολύ πρώιμο στάδιο, τη νηπιακή ηλικία), μπορεί να εμφυσήσει την αρχή της 
πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στον αυριανό απασχολούμενο ή εργοδότη. Το γεγονός αυτό έχει 
αναγνωρισθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες να έχουν ενσωματώσει τις γνώσεις αυτές στα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους. 
Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΓΔΣΥΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία σύστασης Εθνικού Δικτύου για την 

ένταξη των θεμάτων επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στην εκπαίδευση με τη συνεργασία και τη 
συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Απ. 
36021/Δ1.8233/5-11-2013, ΑΔΑ ΒΛ1ΒΛ-2ΥΜ), προκειμένου να αξιοποιήσει τις κατάλληλες συνέργιες. 
Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σεμινάρια από εκπροσώπους της ΓΔΣΥΕ στο πλαίσιο του 
παραπάνω Δικτύου, σε εκπαιδευτικούς σχολείων και ΚΕΣΥΠ (26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών,  ΚΕΣΥΠ 
Ελευσίνας Γαλατσίου, Λειβαδιάς, Καλλιθέας και Θήβας) καθώς και αρμόδιους για εκπαιδευτικά θέματα 
του Δήμου Χαλκίδας και του Δήμου Περιστερίου όπου έγινε ενημέρωση, μεταξύ άλλων, και για το 
πρόγραμμα του ΕU OSHA "Προαγωγή εκπαιδευτικού υλικού NAPO στους εκπαιδευτικούς" (NAPO for 
teachers promotion, http://www.napofilm.net/el/o-napo-gia-toys-daskaloys).  
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την 

ασφάλεια και υγεία στην εργασία που καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) στις 28 Απριλίου 
κάθε έτους, η υπηρεσία μας:  
Α) Επισυνάπτει ένα συνοπτικό κείμενο με τις θεμελιώδεις έννοιες της ΑΥΕ συνοδευόμενες από απτά 

παραδείγματα για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέσιμες σε κάθε εκπαιδευτικό είναι 
προφανώς και αναλυτικές πληροφορίες σε σχετικές ιστοσελίδες και βιβλιογραφία.  
Β) Προτείνει, μετά από την εν λόγω ημερομηνία, τη διεξαγωγή στοχευμένων δράσεων στα σχολεία 

όπως π.χ. διαγωνισμός ζωγραφικής, θεατρικό παιχνίδι, εκθέσεις κλπ. Η ΓΔΣΥΕ δεσμεύεται να 
παρουσιάσει σε ημερίδες της που θα διεξαχθούν σύντομα, τις βραβευμένες εργασίες των μαθητών και 
να επικοινωνήσει κατά το δυνατόν, το έργο των εκπαιδευτικών και των παιδιών.      
Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στην προσπάθειά μας για τη διάχυση της πληροφόρησης και 

σε άλλες σχολικές μονάδες ή άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας 
πρόληψης στους μαθητές και αυριανούς εργαζόμενους και εργοδότες. 

  
EΣ. ΔIANOMH: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κας. Γεν. Γραμματέως 
4. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου 
5. K.Φ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

1. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 
2. Κεντρικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ειδικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
4. Όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 
5. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Δ/νση Σπουδών Α’θμιας Εκπαίδευσης 
Δ/νση Σπουδών Β’θμιας Εκπαίδευσης 

7. Ι.Ε.Π. 
8. Μέλη Εθνικού Δικτύου για την ένταξη ΑΥΕ στην Εκπαίδευση 
9. Ο.Α.Ε.Δ. (Κεντρική Διοίκηση - ΕΠΑ.Σ - Ι.Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ.) 
10. Σ.Ε.Π.Ε.Δ. (για ΚΕ.ΣΥ.Π) 
11. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.  
12. Φορείς και μέλη Σ.Y.A.E. 
13. Φορείς και μέλη Σ.Κ.Ε.Ε. 
14. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Εργασίας 
15. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
16. Σύλλογο Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος 
17. Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας 

 


