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Διευθυντές/ντριες Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με ημερομηνία 31
Αυγούστου 2005 σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι επιφυλάξεις και
οι επισημάνσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
κατόπιν συνεννόησης με ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας,
προχώρησε στην αναδιατύπωση της εγκυκλίου με στόχο την εφαρμογή από τους
εκπαιδευτικούς των προνοιών της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους
Εργασίας.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, τόσο ο εργοδότης όσο και οι ίδιοι οι εργοδοτούμενοι είναι
υποχρεωμένοι να παίρνουν μέτρα και να συνεργάζονται για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων σε κάθε χώρο εργασίας.
Είμαστε σίγουροι ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα κατανοήσουν
ότι η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας θα συμβάλει στην καλυτέρευση των συνθηκών
εργασίας στα Δημόσια Σχολεία και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος
τόσο για το εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό, όσο και για τους μαθητές.
Κύριος στόχος της εφαρμογής του θεσμού είναι η καλλιέργεια συνείδησης ασφάλειας και
υγείας για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Εκπαίδευση και η δημιουργία των
προϋποθέσεων εκείνων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που πάντοτε παραμονεύουν.
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
1. Εργοδότης: Ο εργοδότης, όπως αναφέρεται στη νομοθεσία είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπείται στην περίπτωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Οριζόμενος Εργαζόμενος: Εκπρόσωπος του εργοδότη για θέματα Ασφάλειας και
Υγείας,
3. Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ). Οι ΑΑΥ εκλέγονται ή ορίζονται
ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους οποίους και εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
4. Λειτουργοί Ασφάλειας: Οι Λειτουργοί Ασφάλειας ορίζονται από τον εργοδότη και είναι
άτομα που εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη απασχόληση στον τομέα Ασφάλειας

και Υγείας. Στο παρόν στάδιο ο ρόλος
αυτός έχει ανατεθεί στους Λειτουργούς
του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
5. Επιτροπή Ασφάλειας: Η Επιτροπή Ασφάλειας συγκροτείται στις εγκαταστάσεις όπου
εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα άτομα από τον ίδιο εργοδότη.
6. Επιθεωρητής Εργασίας: Ο όρος αναφέρεται στον Επιθεωρητή Εργασίας του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Οι Διευθυντές/ντριες Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ορίζονται ως Οριζόμενοι Εργαζόμενοι και εκπροσωπούν το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στη σχολική τους μονάδα.
Στα πλαίσια ανάληψης αυτού του ρόλου οι Διευθυντές/ντριες θα ακολουθούν τις υπάρχουσες
πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε περίπτωση εντοπισμού ενός προβλήματος.
Διευκρινίζεται ότι ο πιο πάνω ορισμός δεν προσθέτει οτιδήποτε νέο στα καθήκοντα των
Διευθυντών, όπως αυτά καθορίζονται στα Σχέδια Υπηρεσίας τους και στους Κανονισμούς
Λειτουργίας των σχολείων. Ο Διευθυντής μπορεί να αξιοποιήσει το προσωπικό του για την
υλοποίηση και εφαρμογή ενός πλαισίου προληπτικών μέτρων. Υπενθυμίζεται, ότι κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2005, το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου,
πραγματοποίησε σειρά σχετικών σεμιναρίων στα οποία κλήθηκαν και παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι των σχολείων όλων των βαθμίδων οι οποίοι παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σχετική επιμόρφωση θα εξακολουθεί να παρέχεται και στο
μέλλον σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ)
Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων πρέπει να
υπάρχουν και αντίστοιχοι ΑΑΥ. Συγκεκριμένα:
Αριθμός Εργαζομένων
5-9
10-19
20-49
Ανά 50 επιπρόσθετοι

Αριθμός ΑΑΥ
1
2
3
1

Ο αριθμός των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες περιλαμβάνει όλο το προσωπικό του
σχολείου που απαρτίζεται από εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό. Η
εκλογή των ΑΑΥ διοργανώνεται από τους Διευθυντές/ντριες μεταξύ των εργαζομένων και η
θητεία τους είναι τριετής. Σε περίπτωση μετακίνησης ενός ΑΑΥ διεξάγεται αναπληρωματική
εκλογή. Οι ΑΑΥ γενικά εκπροσωπούν τους εργαζόμενους για όλα τα θέματα που αφορούν την
επαγγελματική τους ασφάλεια και υγεία. Συγκεκριμένα:
- συμμετέχουν στις συνεδρίες της Επιτροπής Ασφάλειας,
- συνοδεύουν τους Επιθεωρητές Εργασίας και τους Λειτουργούς Ασφάλειας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης των
εγκαταστάσεων του σχολείου,
- εισηγούνται τη λήψη προληπτικών μέτρων,
- συμβουλεύουν τους άλλους εργαζόμενους σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
2

-

διεξάγουν περιοδικές επιθεωρήσεις,
σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

τουλάχιστον μια κάθε τρεις μήνες, για

Επιτροπή Ασφάλειας
Ο ρόλος της Επιτροπής Ασφάλειας είναι καθαρά συμβουλευτικός. Σ’ αυτή συμμετέχουν ο/η
Διευθυντής/ντρια του σχολείου και οι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας. Το κατά πόσο θα
συμμετέχει ή όχι εκπρόσωπος των μαθητών στις εργασίες της Επιτροπής, επαφίεται στην
κρίση του Διευθυντή. Επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων μέτρων ασφάλειας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) ώστε να τίθεται υπόψη των μελών της Επιτροπής κατά τις συνεδρίες. Η
Επιτροπή Ασφάλειας:
- Συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες,
- συνεδριάζει έκτακτα αν αυτό κριθεί αναγκαίο,
- μεριμνά ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων,
- επιλαμβάνεται γενικά όλων των θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια, την υγεία και την
ευημερία των εργαζομένων,
- φροντίζει και ενδιαφέρεται για την ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση των
εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
- συνεργάζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών,
- συνεργάζεται με τους Λειτουργούς Ασφάλειας του ΥΠΠ,
- συνεργάζεται με τους Επιθεωρητές Εργασίας.
Λειτουργοί Ασφάλειας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Ο Λειτουργός Ασφάλειας ασκεί συμβουλευτικό ρόλο ενώ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και
αρμοδιότητες:
- Διεξάγει επιθεωρήσεις,
- υποβάλλει συστάσεις αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται,
- συνοδεύει τον Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης,
- οργανώνει ή βοηθά στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
- επιλαμβάνεται γενικά όλων των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
Επιθεωρητής Εργασίας
Ο Επιθεωρητής Εργασίας, εφόσον ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου, μπορεί ανάμεσα
στα άλλα του καθήκοντα:
- να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο σοβαρής
προσωπικής βλάβης ή βλάβης στο περιβάλλον,
- να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που
μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις
διατάξεις της νομοθεσίας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Με βάση τα πιο πάνω αναμένεται όπως ακολουθηθούν τα επόμενα στάδια για εφαρμογή της
νομοθεσίας και υλοποίηση του θεσμού των Επιτροπών Ασφάλειας:
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Διευθυντές/ντριες
των
Δημόσιων
Διεξαγωγή
σεμιναρίων
για
τους
Σχολείων όλων των βαθμίδων τα οποία θα οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Στα σεμινάρια θα
κληθούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
διεξαγωγή εκλογών, αν χρειαστεί, ανάμεσα στους εργαζόμενους των σχολείων για
καθορισμό των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας και κοινοποίηση των ονομάτων
προς το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου,
σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας στα σχολεία όπου απασχολούνται
δέκα ή περισσότερα άτομα.

Οι Λειτουργοί Ασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα βρίσκονται στη διάθεσή
σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες.

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα:

22800965
22800988
22800989

(Χρ. Παντελίδης)
Αν. Διευθυντής
Μέσης Εκπαίδευσης

Κοιν.:

Χρ. Αντωνίαδης–Μέση Εκπαίδευση
Π. Κυριακίδης–Τεχνική Εκπαίδευση
Γ. Κασουλίδης–Δημοτική Εκπαίδευση

(Χ. Κωνσταντίνου)
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

(Σ. Νικολαΐδης)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γ.Ε.Δ.Ε.
Γ.Ε.Μ.Ε.
Γ.Ε.Τ.Ε.
Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών
Γ.Δ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
(υπόψη κ. Αναστάσιου Γιαννάκη)
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών
(υπόψη Δρος Χατζηαναστασίου)
Προϊσταμένη Επισκεπτριών Υγείας
(μέσω Προϊσταμένης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης)
Σχολικές Εφορείες
Π.Ο.Ε.Δ.
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.
Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Ασφάλεια και Υγεία 070706
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Α)

Ο κατάλογος αυτός τίθεται υπόψη του/της Διευθυντή/ντριας και των Αντιπροσώπων
Ασφάλειας και Υγείας του σχολείου με στόχο την πρόληψη και αποφυγή οποιωνδήποτε
κινδύνων.

Β)

Σε περίπτωση εντοπισμού ενός προβλήματος η Διεύθυνση του σχολείου:
• λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων
• επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή για να επιληφθεί του θέματος,
• εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενημερώνει το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τις ενέργειες που έγιναν για το
συγκεκριμένο πρόβλημα.

Α/Α

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

1.

Η αίθουσα προσωπικού είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστήρες Νερού και CO2

2.

Η αίθουσα βιβλιοθήκης είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστήρες Νερού και CO2

3.

Τα εργαστήρια είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες Νερού και CO2

4.

Οι αίθουσες Πολλαπλής χρήσης και Θεάτρου είναι εφοδιασμένες με
πυροσβεστήρες Νερού και CO2

5.

Το κυλικείο είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες CO2

6.

Το δωμάτιο φωτοτυπικής είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες CO2

7.

Το μηχανοστάσιο ΚΘ είναι εφοδιασμένο με δύο πυροσβεστήρες Σκόνης
(Powder). Ένας τοίχου και ένας οροφής (αυτόματος)

8.

Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις

9.
10.

Γίνεται ετήσιος έλεγχος και συντήρηση των πυροσβεστήρων από την
προμηθεύτρια εταιρεία
Οι κύλινδροι υγραερίου είναι τοποθετημένοι σε ανοικτό και ασφαλισμένο
υπαίθριο χώρο (σε ασφαλισμένα ερμάρια τα οποία διαθέτουν ανοίγματα/
Λούβερς σε χαμηλά σημεία για σκοπούς εξαερισμού του υγραερίου)

11.

Τα εργαστήρια διαθέτουν 2 εξόδους

12.

Τα εργαστήρια διαθέτουν σύστημα εξαερισμού

13.

Τα εργαστήρια διαθέτουν ανιχνευτές υγραερίου και καπνού

14.

Τα εργαστήρια διαθέτουν διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση
άμεσης ανάγκης

ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΡΧΗ
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Σχολική
Εφορεία*
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Τεχνικές
Υπηρεσίες
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15.
16.
17.

Τα εργαστήρια διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα στα μηχανήματα (Μέση
και Τεχνική Εκπαίδευση)
Υπάρχει ειδικό αποχωρητήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες με ράμπα
πρόσβασης, ειδικό εξοπλισμό αποχωρητηρίου και νιπτήρα
Το σχολείο διαθέτει κιβώτια Πρώτων Βοηθειών στους εργαστηριακούς χώρους
με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό

18.

Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός κλιμακοστασίων για ασφαλή διαφυγή

19.

Οι έξοδοι κινδύνου της αίθουσας πολλαπλής χρήσης (όπου υπάρχει) ανοίγουν
προς τα έξω, διαθέτουν σύρτη πανικού και την κατάλληλη φωτεινή σήμανση

20.

Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι κατάλληλα σηματοδοτημένοι

21.

Πρέπει να μην υπάρχουν:
-Φθαρμένα ή γυμνά ή κομμένα ηλεκτροφόρα καλώδια
-Σπασμένοι ρευματοδότες ή διακόπτες

22.

Η περίφραξη του σχολείου είναι σε καλή κατάσταση

23.
24.
25.
26.

Τα οχήματα προσωπικού και επισκεπτών σταθμεύουν σε χώρο εκτός της
αυλής ή άλλων χώρων διακίνησης μαθητών του σχολείου
Ο εργολάβος έλαβε μέτρα προφύλαξης για προστασία των παιδιών (όπου
λειτουργεί
εργοτάξιο),
όπως
προστατευτικά
κιγκλιδώματα
και
προειδοποιητικές, απαγορευτικές πινακίδες
Οι σχολικοί χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούν
άτομα με ειδικές ανάγκες
Οι ψύχτες νερού, όπου υπάρχουν, να είναι ελεγμένοι για την καταλληλότητά
τους

Σχολική
Εφορεία*
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Σχολιατρική
Υπηρεσία
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Σχολική
Εφορεία*
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Τεχνικές
Υπηρεσίες
Σχολική
Εφορεία*

* Για τις Τεχνικές Σχολές, Αρμόδια Αρχή, όπου αναφέρεται η Σχολική Εφορεία, είναι το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
ΣΗΜ: Σημαντικές πληροφορίες για τους πυροσβεστήρες και τη χρήση τους
Είδη Πυροσβεστήρων
ΝΕΡΟΥ

Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.)

CO2

Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.), ηλεκτρικές συσκευές και
υγρά καύσιμα

ΣΚΟΝΗΣ

Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.), ηλεκτρικές συσκευές και
υγρά καύσιμα. Η χρήση του στα σχολεία συστήνεται ΜΟΝΟ για το μηχανοστάσιο
της κεντρικής θέρμανσης ώστε να αποφευχθεί η εισπνοή σκόνης από τα παιδιά ή
το προσωπικό
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