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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σωστή και ασφαλής διαχείριση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες σε μια φαρμακευτική 

βιομηχανία ξεκινά με την αντίληψη του κινδύνου και τον εντοπισμό τους. Η σωστή πληροφόρηση 

και η συνεχής εκπαίδευση συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας σε όλες τις 

βιομηχανίες και ενισχύουν την ανάπτυξη των εταιριών. Κάθε εταιρία είναι υποχρεωμένη με βάση 

τον νόμο να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας. Παρ όλους τους αυστηρούς κανονισμούς, 

νομοθεσίες, συνεχείς σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στους υπεύθυνους και το εργασιακό προσωπικό 

των βιομηχανιών, δεν υπάρχει σημαντική μείωση σε τραυματισμούς και ατυχήματα. Κάθε 

βιομηχανία είναι μοναδική και αναλόγως κάθε εταιρεία έχει τους δικούς της κανονισμούς σε 

θέματα διαχείρισης ασφάλειας και αξιολόγησης κινδύνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και 

παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι με τη συνεχή ενημέρωση και 

εκπαίδευση για τη σωστή χρήση των χημικών ουσιών στην εργασία, μπορούν να επιδράσουν 

θετικά στην μείωση των ατυχημάτων και των τραυματισμών, με την αναγνώριση και την βελτίωση 

της αξιολόγησης των κινδύνων. Σημαντικό ακόμη είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας και συγκεκριμένα υπάρχουν οι καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η 

εικονική και επαυξανόμενη πραγματικότητα (VR/AR), οι οποίες μπορούν να επιδράσουν θετικά 

στην μείωση των ατυχημάτων, με την αναγνώριση, την βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων 

και ακόμη να εφαρμοστεί για την αναπαράσταση και την διερεύνηση ενός ατυχήματος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βιομηχανία είναι ένας μεγάλος τομέας ο οποίος απασχολεί πολλούς ανθρώπους 

παγκοσμίως. Συγχρόνως, έχουν γίνει και πολλά ατυχήματα και θανατηφόρα στον τομέα αυτό, 

αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να προβούν σε όλο και αυστηρότερες αποφάσεις για να τα 

περιορίσουν. Πολλές είναι οι ανησυχίες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που έχουν απασχολήσει 

ειδικούς και μη για το σημαντικό αυτό θέμα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Οι 

σωστές διαχειρίσεις και μέθοδοί γύρω από το θέμα αυτό, μειώνουν κατά πολύ τα ατυχήματα και 

όπως επίσης τα θανατηφόρα ατυχήματα.   Ωστόσο, οι συνθήκες κάθε βιομηχανίας είναι 

διαφορετικές και για το λόγο αυτό η πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων πρέπει 

να γίνεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ανάλογα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται 

συστήματα έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα ασφαλές περιβάλλον.  

Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα θέματα για την υγιεινή και ασφάλεια στις 

βιομηχανίες που αφορά και τους εργαζομένους αλλά και τον εργοδότη, είναι οι συνθήκες και οι 

τρόποι λειτουργίας στο εργασιακό περιβάλλον. Σωστό είναι να τίθενται θέματα που αφορούν τα 

ατυχήματα, τις ασθένειες, την καταλληλόλητα της εργασίας και γενικά να γίνονται σωστές 

έρευνες για την μακροχρόνια ασφάλεια στην εργασία ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα. 

Η επίπτωση που μπορεί να έχει ένα ατύχημα σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι καταστροφική και 

από οικονομικής πλευράς. Το κόστος που σχετίζεται με τραυματισμό ή θάνατο μπορεί να 

οδηγήσει μια επιχείρηση ακόμη και στο κλείσιμο της.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοί για την διαχείριση ασφάλειας και υγείας, 

ορισμένες βιομηχανίες και ειδικά ο κατασκευαστικός τομέας στερούνται σοβαρά πρακτικών και 

αξιόπιστων μέτρων ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, η έρευνα αυτή παρουσιάζει ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης των διάφορων προβλημάτων, βάση της βιβλιογραφίας αλλά κυρίως παρουσιάζει ένα 

εναλλακτικό και τεχνολογικά προηγμένο σύστημα για την διαχείριση ασφαλείας και υγείας στις 

επιχειρήσεις. 

Βάση βιβλιογραφίας έχουν διερευνηθεί και εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές της υγείας 

και ασφάλειας τεχνολογίες όπως είναι η εικονική και επαυξανόμενη πραγματικότητα VR/AR. Η 

ταυτοποίηση κινδύνων, η κατάρτιση εργατικού δυναμικού, η εργονομία, η διευκόλυνση της 
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ταυτοποίησης του μη ασφαλές χώρου εργασίας και η πρόληψη ατυχημάτων με οπτικό και 

διαδραστικό τρόπο, βοηθάει τις βιομηχανίες στην άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση των 

κινδύνων.   
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2. ΣΤΟΧΟΙ 

 

Ο στόχος της εργασίας βασίζεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων 

εκπαίδευσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε βιομηχανίες και κλινικά 

εργαστήρια στην Κύπρο. Η μελέτη παρουσιάζει πώς οι υπεύθυνοι ασφάλειας και υγείας μπορούν 

να εκπαιδεύσουν επίσημα και ανεπίσημα τους εργαζομένους οι οποίοι με τη σειρά τους θα 

διατηρήσουν υψηλά πρότυπα ασφαλείας στην εργασία τους αλλά και ακόμη να διερευνήσουν ένα 

ατύχημα. Η σωστή αντίληψη και πληροφόρηση με καινοτόμους τρόπους, επηρεάζει θετικά την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των εργοδοτών.  Εν κατακλείδι, ο κύριος στόχος 

της έρευνας είναι η διερεύνηση των οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις 

ασφαλείας στις βιομηχανίες πριν, μετά και κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας μονάδας, οπού θα 

προλαβαίνουν τυχόν ατυχήματα ή θανάτους. Ακόμη ένας στόχος είναι η δυνατότητα να 

εφαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται τα συστήματα VR/ΑR από όλους τους εργαζομένους και 

όχι μόνο από τους διαχειριστές της ασφάλειας και υγείας. 
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3. ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

 

Η ασφάλεια και η υγεία στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για 

τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα κάθε εργαζομένου. 

Συγκεκριμένα στην Κύπρο, στις 9 Μαρτίου του 1965 συστάθηκε για πρώτη φορά το Παγκύπριο 

Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο προεδρεύετε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και σκοπός του, βάσει του Καταστατικού του, ήταν «να βοηθά, να παρέχει 

πληροφορίες, να καθοδηγεί και να διευθύνει εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται στην πρόληψη των 

ατυχημάτων και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών και συνηθειών εργασίας». Μετέπειτα, το 

θέμα του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας ρυθμιζόταν με τον περί Ασφάλειας στος 

ταΤόπους Εργασίας Νόμο του 1988 και από το 1996 με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμο.  (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 2019) 

 

3.1.Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας-Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία: 

 

Υπάρχει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία, το οποίο στοχεύει στην προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων κατά την 

εργασία τους. Με ένα κατάλληλο και εναρμονισμένο προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικό 

πλαίσιο, την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός κατάλληλου συστήματος 

επιθεώρησης το οποίο λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθμός 81 πάνω στην Επιθεώρηση Εργασίας.  

Με την προώθηση της πρόληψης, μέσο διάφορων μέσων, την ενσωμάτωση των θεμάτων 

ασφάλειας και υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής και με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων και 

φορέων γίνεται η επίτευξη του στόχου. Αυτό ρυθμίζεται από την σωστή διαχείριση των θεμάτων 

ασφαλείας και υγείας στην εργασία τόσο σε τοπικό επίπεδο μέσα στην επιχείρηση, αλλά και ανά 

το παγκύπριo. O τομέας αυτός ασχολείται με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να πληρούν όλοι οι χώροι εργασίας (π.χ. κτίρια, υποστατικά, βιομηχανίες, εργοτάξια κτλ.) και 

ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του εξοπλισμού εργασίας 

(π.χ. μηχανήματα, εργαλεία, μέσα ατομικής προστασίας κτλ.) τα οποία χρησιμοποιούν οι 

εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ακόμη, ο τομέας αυτός ασχολείται και με 

θέματα προστασίας από τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση αμιάντου, χημικών 
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παραγόντων, βιολογικών παραγόντων, καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, 

φυσικών παραγόντων (π.χ. θόρυβος, φωτισμός, θερμότητα) και εργονομικών παραγόντων (π.χ. 

χειρωνακτική ανύψωση, μετακίνηση φορτίων, μονότονη εργασία κτλ.) (Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, 2019) 

3.2. Επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων: 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των συντελεστών παραγωγής γίνεται με ραγδαίους 

ρυθμούς και αυτό έχει εισάγει στην παραγωγική αλυσίδα πολλές επικίνδυνες ουσίες σε όλες τις 

βιομηχανίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υγεία των εργαζομένων να κινδυνεύει και σήμερα, λόγο 

της αναβάθμισης της εργασιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας, και η επίβλεψη της υγείας 

τους να αποτελεί έργο πρωταρχικής σημασίας. 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος για την πρόληψη των κινδύνων και την επιτήρηση της 

υγείας των εργαζομένων. Έτσι, επιτηρώντας την υγεία τους διαπιστώνεται αν είναι ικανοί να 

διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά που τους ανατίθενται από τον εργοδότη τους.  Η καλή υγεία των 

εργαζομένων συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του 

κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών δεικτών μιας 

επιχείρησης. Η επιτήρηση αυτή καθορίζει τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 

για τη σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων εξασφαλίζοντας την προσαρμογή της 

εργασίας στις ανθρώπινες ανάγκες. 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου, από το 2004, εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης 

για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των 

Εργοδοτουμένων. Τον Οκτώβριο του 2017  τέθηκαν σε εφαρμογή οι περί Ασφαλείας και Υγείας 

στην Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 330/2017) κάτω από τους περί Ασφαλείας και Υγείας Νόμους στην 

Εργασία το 1996 έως (Αρ. 2) 2015. Οι πιο πάνω νομοθεσίες και κανονισμοί καθορίζουν και 

ρυθμίζουν τις λειτουργίες του συστήματος επιτήρησης της υγείας και ασφάλειας των 

εργοδοτουμένων στην Κύπρο. Επίσης προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, των 

εξεταζόντων ιατρών, όπως και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλες οι 

απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να υποβάλλεται κάθε εργαζόμενος ανά 

επαγγελματική ομάδα.  
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Αρχικά οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόστηκαν βάση δύο Υπουργικών Διαταγμάτων που 

αφορούσαν εργαζόμενους στον τομέα εφαρμογής μόνωσης και επάλειψης αμιάντου (Κ.Δ.Π. 

184/2018) και όσους εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες στα λιμάνια (Κ.Δ.Π. 185/2018). Στο 

μέλλον θα εκδοθούν περισσότερα Υπουργικά Διατάγματα τα οποία θα καλύψουν και άλλες 

επαγγελματικές κατηγορίες / δραστηριότητες εργασίας εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο.  

3.3. Χημικές ουσίες 

 

Οι βλαβερές χημικές και τοξικές ουσίες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για τις ανθρώπινες 

ζωές. Με τα ανάλογα μέτρα προστασίας υπάρχει ο τρόπος αντιμετώπισής τους και η κάθε 

βιομηχανία αλλά και κλινικό εργαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει τις χημικές ουσίες που 

χρησιμοποιούν, ώστε να μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων στο χώρο αυτό.  

Υπάρχει ο κλάδος των χημικών ουσιών ο οποίος είναι πολύ σημαντικός κλάδος και στόχος 

του κλάδου αυτού είναι η εφαρμογή της περί χημικών ουσιών νομοθεσίας και ο έλεγχος των 

χημικών ουσιών / προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

εργαζομένων και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού που έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες. 

Οι υποχρεώσεις της Κύπρου απορρέουν από τους πιο κάτω κανονισμούς:  

 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 1907/2006/ΕΚ (Κανονισμός REACH), για την 

Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Ουσιών. 

 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 1272/2008/ΕΚ (Κανονισμός CLP) για την Ταξινόμηση, 

Επισήμανση και Συσκευασία των Χημικών Ουσιών και των Μειγμάτων τους. 

 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 649/2012/ΕΚ (Κανονισμός PIC) για τις Εισαγωγές και 

Εξαγωγές Ορισμένων Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων. 

Ακόμη, ο κλάδος χημικών ουσιών συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 

Προϊόντων (ECHA) όπου στόχος τους είναι η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της 

νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δραστηριότητες αυτές ανήκουν 

η αξιολόγηση δεδομένων καταχώρισης χημικών ουσιών, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη τους, 

εναρμονισμένες εκστρατείες στοχευμένων επιθεωρήσεων, προώθηση της συνεργασίας με άλλους 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1426593554691&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&qid=1425377202654&from=EN
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Οργανισμούς και Φορείς, ετοιμασία και αξιολόγηση προτάσεων για εισαγωγή νέων περιορισμών 

στη χρήση χημικών ουσιών κ.ά. (Τμήμα Επιθεώρησης και εργασίας, 2019) 

3.4. Επιτροπές Ασφάλειας 

 

  Σε κάθε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε 

διαφορετική γεωγραφική περιοχή και εργοδοτείται ένας ελάχιστος αριθμός προσώπων ο οποίος 

καθορίζεται με Κανονισμούς (Πίνακας 1), πρέπει να συνιστάται από τον εργοδότη Επιτροπή 

Ασφάλειας της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός.  

 

Πίνακας  1: Αντιπρόσωποι ασφάλειας και λειτουργοί ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό 

εργοδοτουμένων (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

3.4.1. Λειτουργός Ασφάλειας 

 

Με βάση κανονισμό, από τις 24 Απριλίου του 1997, κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά 

μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, περισσότερα από 200 πρόσωπα, είναι υπόχρεος να διορίζει 

ένα Λειτουργό Ασφάλειας ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα ασφάλειας και 

υγεία στην εργασία. Ο Λειτουργός Ασφάλειας πρέπει να εγκρίνεται από του Αρχιεπιθεωρητή. Ο 

εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο Λειτουργός Ασφάλειας κατέχει επαρκείς γνώσεις και πείρα 

ώστε: 

(α) Nα είναι ικανός να ελέγχει και να διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και 

υγεία των εργαζομένων καθώς και τους χώρους, εγκαταστάσεις ή υποστατικά όπου διεξάγονται 

οι δραστηριότητες του εργοδότη,  

(β) Nα διενεργεί συνεχώς επιθεωρήσεις, και  

(γ) Nα ετοιμάζει εκθέσεις,  
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(δ) Να υποβάλλει συστάσεις,  

(ε) Να διοργανώνει μαθήματα και να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην εργασία για θέματα ασφάλειας 

και υγείας. 

3.5. Υποχρεώσεις σημάνσεων ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία  

 

Ο εργοδότης ή/και ο υπεύθυνος / λειτουργός ασφάλειας πρέπει να εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι 

δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας 

ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Η σήμανση ασφάλειας των χώρων 

εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε 

μέτρων προστασίας των προσώπων στην εργασία. Η σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας είναι 

υποχρεωτική και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εργασία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες 

προδιαγραφές. 

3.5.1. Μόνιμη Σήμανση  

 

Η μόνιμη σήμανση γίνεται με πινακίδες ή χρώμα ασφάλειας και σχετίζεται με:  

(α) Την απαγόρευση.  

(β) Την προειδοποίηση. 

(γ) Την υποχρέωση.  

(δ) Τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης ή βοήθειας.  

(ε) Τον εντοπισμό κα την αναγνώριση των υλικών και των εξοπλισμών καταπολέμησης της πυρκαγιάς. 

(στ) Τη σήμανση κινδύνων κρούσεων σε αντικείμενα καθώς και πτώσεων προσώπων. 

(ζ) Τη σήμανση των οδών κυκλοφορίας και των δοχείων ή/και σωλήνων που περιέχουν ή μεταφέρουν 

επικίνδυνες ουσίες. 
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3.5.2. Συνδυασμοί σχημάτων και χρωμάτων και η σημασία τους για τα σήματα ασφάλειας 

και υγείας 

 

Πίνακας 2: Συνδυασμοί σχημάτων και χρωμάτων και η ερμηνεία τους (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

3.5.3. Σήματα Απαγόρευσης  

 

Τα σήματα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ απαγορεύουν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Τα σήματα 

αυτά έχουν σχήμα κυκλικό. H ενέργεια που απαγορεύουν παριστάνεται με ένα μαύρο σύμβολο 

σε λευκό φόντο που περιβάλλεται από κόκκινη γραμμή. Επίσης, μία κόκκινη γραμμή διασχίζει 

το σήμα από αριστερά προς τα δεξιά με κλίση 450. 

 

 

Σχήμα 1: Σήματα απαγόρευσης (Τσουλόφτα Ε., 2019) 



 
 

10 
 

3.5.4. Σήματα Προειδοποίησης  

Τα σήματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ προειδοποιούν για ένα υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο. Τα 

σήματα έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου με τη μια του κορυφή προς τα πάνω και ο σχετικός 

κίνδυνος παριστάνεται με ένα μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο που περιβάλλεται από μαύρη 

γραμμή.  

 

Σχήμα 2: Σήματα προειδοποίησης (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

3.5.5. Σήματα Υποχρέωσης 

 

 Τα σήματα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ υποδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά και έχουν 

κυκλικό σχήμα. Η ενέργεια που υποδεικνύεται παριστάνεται με άσπρο σύμβολο σε μπλε φόντο. 

Πριν να εργαστούμε στη θέση εργασίας που έχει ένα ή περισσότερα από αυτά τα σύμβολα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να κάνουμε πρώτα αυτό που λέει το σήμα.  
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Σχήμα 3: Σήματα υποχρέωσης (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

3.5.6. Σήματα Πυροσβεστικού Υλικού ή Εξοπλισμού  

 

Τα σήματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δείχνουν τη θέση του. Τα 

σήματα αυτά έχουν σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο. Η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισμού 

παριστάνεται με λευκό σύμβολο σε κόκκινο φόντο.  

 

Σχήμα 4: Σήματα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φθάσουμε 

στο πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό, τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα 

παρακάτω σήματα κατεύθυνσης π.χ. κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί: 
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Σχήμα 5: Σήματα κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον 

πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

3.5.7. Σήματα Διάσωσης  

 

Τα σήματα ΔΙΑΣΩΣΗΣ ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ υποδεικνύουν τις οδούς διαφυγής, τις εξόδους 

κινδύνου και τα μέσα βοήθειας ή διάσωσης. Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα τετράγωνο ή 

ορθογώνιο. Η ένδειξη τους παριστάνεται με άσπρο σύμβολο σε πράσινο φόντο.  

(α) Τα σήματα που δείχνουν τη θέση που βρίσκεται η έξοδος κινδύνου: 

 

Σχήμα 6: Σήματα θέσης εξόδου κινδύνου (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

 (β) Τα σήματα που δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε σε περίπτωση κινδύνου 

για να φτάσουμε σε ασφαλή θέση που βρίσκεται η έξοδος κινδύνου: 

 

Σχήμα 7: Σήματα πορείας για να φτάσουμε στην έξοδο κινδύνου (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

 

 (γ) Τα σήματα που δείχνουν τη θέση που βρίσκονται τα μέσα βοήθειας ή διάσωσης είναι: 

 

Σχήμα 8: Σήματα θέσης μέσων βοήθειας ή διάσωσης (Τσουλόφτα Ε., 2019) 
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 (δ) Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φθάσουμε 

στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης, τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα 

παρακάτω σήματα κατεύθυνσης (κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί): 

 

Σχήμα 9: Σήματα κατεύθυνσης για να φτάσουμε στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης  

(Τσουλόφτα Ε., 2019) 

3.5.8. Σήμανση Εμποδίων, Επικίνδυνων Σημείων και Οδών Κυκλοφορίας  

 

H σήμανση των κινδύνων που αφορούν πρόσκρουση σε εμπόδια, πτώσεις αντικειμένων 

καθώς και προσώπων, πραγματοποιείται στο εσωτερικό των κτηριακών χώρων της επιχείρησης 

όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εργασίας του, με τη βοήθεια κίτρινου 

χρώματος εναλλασσόμενου με μαύρο, ή κόκκινου χρώματος εναλλασσόμενου με άσπρο. Οι 

κίτρινες, οι μαύρες, οι κόκκινες και οι άσπρες λωρίδες πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους και να 

έχουν κλίση 450 (μοίρες) όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 10: Σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας 

(Τσουλόφτα Ε., 2019) 

3.5.9. Περιστασιακή Σήμανση  

 

Με φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, σήμα δια χειρονομιών ή προφορική ανακοίνωση γίνεται, 

περιστασιακά, η σήμανση που σχετίζεται με: • Την επισήμανση επικίνδυνων περιστατικών. • Την κλήση 

προσώπων για μια συγκεκριμένη ενέργεια. • Την επείγουσα απομάκρυνση προσώπων. • Την 

καθοδήγηση προσώπων που εκτελούν χειρισμούς. 

3.5.10. Ηχητικά Σήματα  

 

Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του 

περιβάλλοντος, κατά τρόπο ώστε να είναι ακουστό χωρίς να είναι υπερβολικό ή οδυνηρό.  
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3.5.11.. Φωτεινά Σήματα  

 

Το φως που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο 

περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θάμπωμα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας.  

3.5.12. Προφορική Ανακοίνωση 

 

 Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή 

περισσοτέρων ακροατών, με τη μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και μεμονωμένων λέξεων, 

πιθανώς κωδικοποιημένων (Εγχειρίδιο Λειτουργού εργασιακών σχέσεων, 2019) 

3.6. Εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο 

 

Η ευαισθητοποίηση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας στην 

Κύπρο είναι σημαντική. Οι αριθμοί και τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων έχουν δείξει μια 

αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Τους πρώτους πέντε μήνες του 2019 έχουν καταμετρηθεί 

επτά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Στην ετήσια Έκθεση 2018 του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο 2017-2018 σημειώθηκε μείωση των ατυχημάτων 

(0,7%), σε συνέχεια της αυξητικής τάσης των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 

2015-2017 (21%). Κατά την περίοδο 2017-2018, ο αριθμός των ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 4,2% 

και το 2018 έχασαν τη ζωή τους εννέα εργαζόμενοι σε εργατικά ατυχήματα. Οι αριθμοί είναι 

ψυχροί και ο πόνος μεγάλος. Ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέφει σπίτι του 

αρτιμελής και υγιής, γι’ αυτό το λόγο είναι σωστό η εκπαίδευση για την ασφάλεια και την υγεία 

να είναι υποχρεωτική και οι εργοδότες να έχουν προτεραιότητα τους και να εφαρμόζουν πιστά τις 

πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας (Τσουλόφτα Ε., 2019) 

3.7. Εκπαίδευση ασφάλειας και υγείας 

 

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους χώρου εργασίας Ν. 89(Ι)/1996 όπως και 

όλες οι σχετικές έως σήμερα νομοθεσίες και κανονισμοί, έχουν ως σκοπό την εφαρμογή μέτρων 

για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Ο 

εργοδότης σε περίπτωση ατυχήματος, με βάση τη νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος να αποδείξει 

ότι έχει πάρει μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, των εργατικών ατυχημάτων 
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και των επαγγελματικών ασθενειών των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων που μπορεί 

να επηρεαστούν από τις εργασίες της επιχείρησης. Για την τήρηση της νομοθεσίας και την 

βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας της επιχείρησης βασική 

προϋπόθεση είναι η συνεχής εκπαίδευση και η συμμετοχή των εργαζομένων (A.S. Safety partners, 

2019). 

Κάθε βιομηχανία και κλινικό εργαστήριο έχει ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας το οποίο 

αποτελείται κυρίως από μια εξειδικευμένη μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου στους 

χώρους εργασίας. Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει περιγραφή των χώρων εργασίας, των 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους χώρους αυτούς, τις πιθανές πηγές κινδύνων, το είδος 

κινδύνων που ενδέχεται να προκύψει και τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλακούν στους 

κινδύνους αυτούς. Ακόμη, περιλαμβάνει και μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που 

καταγράφθηκαν και οδηγίες προς τους εργαζόμενους του χώρου εργασίας. Με βάση την 

νομοθεσία, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να ανανεώνεται όταν κάποιο στοιχείο αλλάξει 

(π.χ. αλλαγή χρήσης χώρου, εισαγωγή νέου εξοπλισμού κ.α.) 

 

  Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας γίνεται προσεκτικά και 

διερευνώνται και εντοπίζονται όλοι οι κίνδυνοι σε ένα χώρο με σκοπό την εξασφάλιση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτούμενων. Ο σκοπός αυτός, επιτυγχάνεται με την λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη ή μείωσή τους. Η εκτίμηση αυτή, πρέπει πάντα να είναι 

γραπτή και αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη βάσει των «περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002» (Κ.Δ.Π. 173/2002). 

 

3.8. Πρόληψη ατυχημάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων  

 

Οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχημάτων είναι: τα τυχαία συμβάντα, οι μη ασφαλείς 

συνθήκες και οι απρόσεκτες κινήσεις των εργαζομένων. Ωστόσο, υπάρχει και τρόπος 

αντιμετώπισης τους αν όχι και εξάλειψης αυτών. Αυτό γίνεται εξετάζοντας τους παραπάνω 

παράγοντες και προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων με τον 

σχεδιασμό ενός μοντέλου ασφάλειας και υγείας. Σημαντικό είναι: 

 να μελετήσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει στην εργασία 

https://www.ucy.ac.cy/hr/documents/HealthSafety_AsfaliaYgeiaPerivallon/HealthSafety_Law/KDP_173_2002diaxeirisiasfaleiasygeias.pdf
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 να καθορίσουμε τον τρόπο αποφυγής του κινδύνου 

 και να ακολουθήσουμε το σχέδιο που επιλέξαμε για την αποφυγή του κινδύνου 

Η κάθε εταιρεία πρέπει να αναθέτει σε ειδικά επιστημονικό προσωπικό το θέμα της 

ασφάλειας και της υγείας έτσι ώστε τα πιο κάτω να βοηθάνε στην πρόληψη των ατυχημάτων:  

 Μηχανήματα: Τα μηχανήματα πρέπει να ελέγχονται και συντηρούνται τακτικά από 

ειδικούς με τον κατάλληλο τρόπο και να διαθέτουν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης όπως: 

διακόπτες ασφαλείας, αυτόματη διακοπή λειτουργίας, προστατευτικές μπάρες. Ακόμη σε 

περίπτωση ενός χημείου να υπάρχει επαρκής αερισμός και απαγωγοί για την μη εισπνοή 

χημικών ουσιών και διαλύτων. 

 Προστατευτικός εξοπλισμός εργαζομένων: (γάντια, μάσκες, ειδικές στολές, 

προστατευτικά γυαλιά, κράνη). Όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ο 

κατάλληλος για την κάθε θέση εργασίας και φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο που να μην 

εμποδίζουν τον εργαζόμενο στην ομαλή εργασία του ώστε να αποτελούν πραγματικά 

χρήσιμα αντικείμενα.  

 Εργασιακός χώρος: Να υπάρχουν τα απαραίτητα σήματα προειδοποίησης στον 

εργαζόμενο για πιθανούς κινδύνους και σημαντικό είναι ο χώρος να είναι κατάλληλα 

διαρρυθμισμένος ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Να υπάρχει 

εξοπλισμός πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους και κουτί πρώτων βοηθειών για να τα δει 

άμεσα ο εργαζόμενος και να τα χρησιμοποιήσει. Σημαντικό είναι σε περίπτωση 

ατυχήματος όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και το τηλέφωνο το οποίο 

να καλέσουν για άμεση βοήθεια. 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων: Μπορεί ο εργασιακός χώρος και ο εξοπλισμός να είναι ο 

κατάλληλος και ο πιο χρήσιμος, ωστόσο τίποτε δεν είναι ασφαλές χωρίς την σωστή 

εκπαίδευση των εργαζομένων έτσι ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει τη σωστή χρήση του 

εξοπλισμού, των μηχανημάτων και γενικά τον εργασιακό του χώρο. 

3.9. Τρόποι εκπαίδευσης εργαζομένων 

 

Όλα τα πιο πάνω δεν είναι σημαντικά εάν δεν υπάρξει η σωστή εκπαίδευση των 

εργαζομένων. Ο κάθε εργοδότης οφείλει να επενδύει χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων για την ασφάλεια και την υγεία τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμη και 
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να μηδενιστούν τα ατυχήματα και οι ασθένειες. Υπάρχουν ποικίλοι με τους οποίους μπορεί να 

γίνει η εκπαίδευση τους, μερικοί από τους οποίους είναι: 

o Παρουσιάσεις με PowerPoint: επιτρέπει την εμφάνιση έγχρωμου κειμένου και εικόνων 

υπό μορφή διαφανειών, είτε στατικών είτε µε κίνηση και ήχο. Οι εικόνες αυτές μπορεί να 

προέρχονται από την πραγματικότητα (φωτογραφίες, βίντεο) ή να είναι κατασκευασμένες 

(γραφικές παραστάσεις, ζωγραφικά σχέδια, κ.τ.λ.). Με τη χρήση του λογισμικού αυτού η 

εκπαίδευση είναι σύντομή, σαφείς και εντυπωσιακή. 

o Ομιλίες: Πολλές φορές οι υπεύθυνοι είναι καλό να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους για 

θέματα ασφάλειας και υγείας μιλώντας τους ακόμη και με απλό τρόπο έτσι ώστε και ο πιο 

΄΄αμόρφωτος’’ να καταλαβαίνει αυτά που χρειάζονται για την ασφάλεια του. Επίσης, 

πολλές φορές ο εργοδότης ή/και ο λειτουργός ασφαλείας καλούν στην εταιρεία ειδικούς 

στον τομέα τους για θέματα ασφάλειας και υγείας, για να μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν 

τους εργαζόμενους.  

o Πρακτική άσκηση: Μπορεί στα λόγια να καταλαβαίνουν όλοι τι πρέπει να κάνουν, 

ωστόσο, στην πράξη φαίνεται αν έχουν καταλάβει στην πραγματικότητα πώς να 

διαχειριστούν ένα περιστατικό. Ο εργοδότης ή/και ο λειτουργός ασφαλείας πρέπει να 

δείχνουν και στην πράξη πώς να αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος όλα αυτά που έχει μάθει 

θεωρητικά, π.χ. πώς να σβήνει μια φωτιά με τον πυροσβεστήρα, τι πρώτες βοήθειες να 

παρέχει σε περίπτωση ενός ατυχήματος, τι να κάνεις σε περίπτωση που χυθεί κάποιο 

χημικό αντιδραστήριο στο πάτωμα κ.λπ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο να είναι 

προετοιμασμένος καλύτερα σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατυχές περιστατικό. 

o Ενημερωτικά φυλλάδια: μπορούν να είναι είτε τυπωμένα σε μια πινακίδα είτε να 

στέλνονται ηλεκτρονικά σε όσους έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Με αυτό τον 

τρόπο, υπενθυμίζονται ακόμη και καθημερινά οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας.  

o Εικονική πραγματικότητα (VR): Είναι εξελιγμένη εφαρμογή, η οποία δημιουργεί ένα 

εικονικό περιβάλλον και χρησιμοποιείτε για την αναγνώριση κινδύνων, εκπαίδευση, 

οδηγίες και στην επιθεώρηση στον τομέα της ασφάλειας. Για την επίδειξη του VR 

χρησιμοποιείται το oculus rift το οποίο είναι μια ελαφριά και εύκολη στη χρήστη συσκευή 

που επιτρέπει στο χρήστη να εισέλθει στο εικονικό περιβάλλον (Σχήμα 11). 
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o Επαυξανόμενη πραγματικότητα (AR): Είναι επίσης μια εξελιγμένη εφαρμογή, η οποία 

δημιουργεί σενάρια προσομοίωσης του κινδύνου για την αναγνώρισή του , την εκπαίδευση 

κτλ. Για την επίδειξη του AR, χρησιμοποιήθηκε ένα κοινό έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή 

tablet με τη βοήθεια μιας εφαρμογής (Σχήμα 12). 

 

 

 

Σχήμα 11: Συσκευή oculus rift εικονικής πραγματικότητας 

 

 

Σχήμα 12: Επίδειξη εικονικού περιβάλλοντος με tablet (επαυξανόμενης πραγματικότητας) 

 

3.10. Μοντέλα εκμάθησης ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στο εξωτερικό 

 

Μετά από συστηματική έρευνα στην βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για τα προβλήματα 

ασφάλειας και υγείας στην βιομηχανία, διαπιστώθηκε ότι στο εξωτερικό σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαφορά μοντέλα εκμάθησης, για την υγειά και την ασφάλεια των 
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εργαζομένων. Ωστόσο τα πιο πάνω μοντέλα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε μεγάλους 

οργανισμούς και λιγότερο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις Παρόλο την αποτελεσματικότητα των 

παραδοσιακών μοντέλων αυτών, για την διευκόλυνση της επίτευξης των εταιρικών στόχων 

(εφαρμογή και εκπαίδευση της στρατηγικής ασφάλειας και υγείας),  και με βάση την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας, αναπτυχθήκαν βελτιωμένα μοντέλα εκπαίδευσης όπως η ηλεκτρονική εκμάθηση 

(Floyde et al, 2013). 

Σύμφωνα με τεκμηριωμένες καταγραφές, εκτιμάτε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 

χάσει τη ζωή τους άμεσα ή έμμεσα από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες  και αποτελεί μεγάλη 

πρόκληση για τις επιχειρήσεις, διότι αυτό συνεπάγεται και απώλεια ζωής, απώλεια χρόνου 

εργασίας, κόστος αποζημίωσης, απώλεια παραγωγικότητας και θεραπεία αποκατάστασης.  Έχει 

εντοπιστεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν υψηλότερο κίνδυνο από τις μεγάλες διότι 

αφιερώνουν λιγότερους οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους, έχουν χαμηλότερη ικανότητα 

αποτελεσματικής αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γι’ 

αυτό τον λόγο, προτεραιότητα έχει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες στα προβλήματα σχετικά με 

την έλλειψη αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων (Masi et al, 2013).  

Σύμφωνα με την έρευνα που αναφέρεται (Kontogiannis et al, 2017), εφαρμόστηκε με βάση 

περιστατικών ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διεθνές πρότυπο ασφαλείας (ISO 

31000 and CPS 2008 Standards) στο οποίο οι υπεύθυνοι διαχείρισης ασφαλείας με βάση τις 

διαδικασίες εργασίας αναπτύσσουν στρατηγικά προγράμματα ασφάλειας για τις βιομηχανίες, τα 

οποία καλύπτουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την παραγωγικότητα. 

Έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση των πιστοποιημένων εταιρειών σε σχέση με την διαχείριση 

ασφάλειας και υγείας είναι σημαντικά καλύτερη από εκείνες των μη πιστοποιημένων εταιρειών. 

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας διαδραματίζουν σημαντικό στρατηγικό σημαντικό ρόλο 

στην ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο (Mohammadfam et al, 2017). 

Εκτός από την κατανόηση των αποτελεσματικών τρόπων για την εφαρμογή ενός 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας σημαντικό είναι το «πως» θα ενημερωθούν οι 

υπεύθυνοί διαχείρισης ασφάλειας και υγείας. Έρευνα η οποία έγινε  από (Hans et al, 2016) σε 

ορυχεία, πρόβαλε ότι επιβάλλεται μια ισορροπία μεταξύ των διάφορων μετρήσεων στην ποιοτική 

και ποσοτική αναφορά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και να 

οργανώνετε με πρακτικό τρόπο η αποφυγή των ατυχημάτων. 
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Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής ασφαλείας σε θέματα εργασίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι να βελτιώσει των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, ειδικά στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις για την ασφάλεια είναι μη κερδοφόρες και χωρίς 

συναγωνισμό σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του 

μεγέθους των εργαζομένων τους, δεν έχουν πραγματική αντίληψη των κίνδυνων και των 

ατυχημάτων που οφείλονται στην δύσκολη και ανεπαρκή εκτίμηση του πραγματικού κινδύνου. 

Οι (Bianchini et al, 2017), έχουν εισάγει ένα δείχτη αποτελεσματικότητας το οποίο δείχνει πως 

μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και ποιου 

είδους πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το 

συγκεκριμένο σύστημα στοχεύει επίσης στην μείωση των ασφάλιστρων και γενικά την αποποίηση 

της ευθύνης απέναντι στους εργοδοτούμενους.  

Με βάση της μελέτης η οποία παρουσιάστηκε (Gopang, et al. 2017), στο Πακιστάν, έχει 

αποδειχθεί βάση ερωτηματολογίου και στατιστικής ανάλυσης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι 

το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας είναι μέτριο, επομένως χρειάζεται βελτίωση. 

Αν και υπάρχουν γενικοί κανόνες ασφάλειας, πρέπει για κάθε βιομηχανία και εταιρία να 

σχεδιάζονται εξειδικευμένοι και προσαρμοσμένοι κανόνες ασφαλείας για κάθε εταιρία. Συνεπώς, 

κάθε μελλοντική έρευνα για τους κανόνες ασφαλείας πρέπει να δοκιμάζεται, να αναπτύσσεται και 

να προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα κάθε βιομηχανίας και εταιρίας αλλά και να 

συμμορφώνεται με τους παγκόσμιους κανονισμούς. (Gibbons, 2007) 

Το ολλανδικό υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης χορήγησέ επιδοτήσεις 

κατά την περίοδο 2004-2008 για να εισάγουν οι εταιρίες αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας έτσι 

ώστε να μειώσουν τα ατυχήματα. Ωστόσο, αν και με τις επιδοτήσεις το ποσοστό επιτυχίας μείωσης 

ατυχημάτων ήταν λιγότερο από 50%, υποδεικνύοντας πόσο δύσκολο είναι να περάσουν 

οργανωτικές αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας ακόμη και όταν επιδοτούνται. (Hale et al., 2010) 

3.11. Μοντέλα εκμάθησης ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στην Κύπρο 

Έρευνες οι οποίες έχουν γίνει στην Κύπρο, σε μικρές επιχειρήσεις (< 10 άτομα) (Boustras, 

et al. (2015) αποδεικνύουν ακόμη και με ελάχιστες πηγές, ότι η αντίληψη στρατηγικής διαχείρισης 

και ασφαλείας είναι αρκετά ψηλό. Ωστόσο, η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις 

ασφαλείας δεν βρέθηκε να έχει σημαντική επίδραση σε σχέση με τις επιδόσεις ασφαλείας. Όμως 

αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες της βιβλιογραφίας, γι’ αυτό 
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είναι σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω. Σε συνέχεια των πιο πάνω, η εφαρμογή ενός ποιοτικού 

συστήματός διαχείρισης ασφαλείας δεν έχει σημαντική συσχέτιση με την απόδοση του τελικού 

μοντέλου, το οποίο και πάλι έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες. 

Μελέτη η οποία βασίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας με την 

ασφάλεια των εργαζομένων έχει άμεσα στατιστικό συσχετισμό με τα συστήματα ασφαλείας στις 

μικρομεσαίες εταιρίες στην Κύπρο. Είναι σημαντική η εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και η 

πολύχρονη εργασία σε μια εταιρία, επηρεάζει κατά 64% τις διακυμάνσεις των επιδόσεων 

ασφαλείας. Οι πολιτικές ασφάλειας δεν έχουν μόνο άμεσο αντίκτυπο σχετικά με την ασφάλεια 

αλλά αυξάνουν την ικανοποίηση από την εργασία και την οργανωτική δέσμευση. Ωστόσο, ο 

κύριος περιορισμός είναι λόγο της συλλογής των δεδομένων που υποβλήθηκαν άμεσα από τους 

εργοδότες αντί από αξιόπιστους και αντικειμενικούς δείκτες ασφάλειας όπως ακριβή αριθμό 

ατυχημάτων και περιστατικά που αμέλησαν να τα καταγράψουν. (Boustras and Hadjimanolis, 

2013) 

Η κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στις 

μεγάλες επιχειρήσεις είναι το ίδιο σημαντικό. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι τηρούν τους κανονισμούς 

ασφάλειας, συμμορφώνονται και συμπεριφέρονται με ψυχραιμία και αμεσότητα σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων, και έτσι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλές αποδόσεις ασφάλειας τείνουν να 

έχουν εργαζόμενους με θετική στάση στην εργασία. Η παροχή πληροφόρησης με διάφορες 

κατάλληλες μορφές κατανόησης είναι εξίσου σημαντικές και στις μεγάλες αλλά και στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (Boustras et al., 2015).  

 

 

3.11. Ασφάλεια και Υγεία σε διάφορους κλάδους 

3.11.1. Κατασκευαστική βιομηχανία  

 

Η κατασκευαστική βιομηχανία θεωρείται υψηλού κινδύνου η οποία περιλαμβάνει πολλούς 

κινδύνους για τους εργαζομένους. Οι κατασκευαστικές εταιρείες προσπαθούν με διάφορες 

τρόπους να βεβαιωθούν ότι οι υπάλληλοί τους προστατεύονται από τραυματισμούς και θανάτους. 

Η έλευση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) είναι εξελιγμένες 
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εφαρμογές, οι οποίες δημιουργούν εικονικό περιβάλλον και σενάρια προσομοίωσης του κινδύνου 

για την αναγνώριση των κινδύνων, εκπαίδευση, οδηγίες και επιθεώρηση στον τομέα της 

ασφάλειας. Σύμφωνα με (Li et al, 2018) η πιο πάνω μελέτη σχετίζεται με την κατασκευαστική 

βιομηχανία και στο μέλλον σκοπός είναι να καλύψει και άλλους κλάδους. 

Σε έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από (Azhar S, 2017) παρουσιάζεται η χρησιμότητα 

των τρισδιάστατων και τετρασδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας  στις βιομηχανίες, 

όπου χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των κινδύνων στις βιομηχανίες πριν ακόμη σχεδιαστεί 

η μονάδα. Τα πιο πάνω μοντέλα πιστεύεται ότι είναι σαφώς πιο βοηθητικά από τα παραδοσιακά 

μοντέλα διαχείρισης ασφαλείας και τα επόμενα χρόνια πιστεύεται να είναι πιο διαδομένα 

παγκοσμίως. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης των επιδόσεων ασφαλείας διαφεύγουν από το 

προσωπικό επίπεδο και απέτυχαν να είναι ευρέως αποτελεσματικές, επειδή εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από χειρωνακτική και πεπειραμένη διαδικασία επιθεώρησης με καθυστερημένους δείκτες 

αξιολόγησης. Έρευνα από (Shuang, et al. 2015) επιλύει τα προβλήματα παρέχοντας ένα πλαίσιο 

συστηματικής αξιολόγησης της προσωπικής ασφάλειας και στη συνέχεια αναπτύσσοντας μια 

πρακτική προσέγγιση για την αξιολόγηση της ασφάλειας. Αυτό συνεπάγεται με την ανάπτυξη μιας 

υποστηρικτικής πλατφόρμας πολλαπλών χρηστών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων από πηγές κινδύνου μέσω της απόκτησης 

θέσεων σε πραγματικό χρόνο.  

3.11.2. Φαρμακευτική βιομηχανία 

 

Εκτεταμένες έρευνες, διεξάγονται για να αξιολογήσουν την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων πριν από τη διανομή τους. Ωστόσο, οι μελέτες είναι 

ελάχιστες οι οποίες διεξαχθήκαν για να αξιολογήσουν την υγεία των εργαζομένων που παράγουν 

τα φάρμακα. Σύμφωνα με την μελέτη των (Gathuru, et al. 2015) έγινε επισκόπηση για την υγεία 

στην εργασία κατά τη διάρκεια του 1973-2014 σχετικά με τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία 

των εργαζομένων στη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν δυσμενείς 

επιπτώσεις στην υγεία τους όπως καρκίνο του ήπαρ και ενδοκρινικές δυσλειτουργίες. Ωστόσο στα 

περισσότερα περιστατικά δεν υπήρχαν λεπτομερείς δεδομένα όπου καταγράφαν τα χημικά 

αντιδραστήρια και χημικές ουσίες που έρχονταν οι εργαζόμενοι σε επαφή. Αυτό έρχεται να 
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προσθέσει στα πιο πάνω το γεγονός ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες στέλνουν την 

παραγωγή τους σε χώρες της Ασίας όπου δεν γίνεται σωστή και λεπτομερείς καταγραφή των 

κρουσμάτων υγείας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί μια σωστή βάση δεδομένων 

υγιεινής και ιατρικού ιστορικού. Με μελλοντικές αλλαγές στην έρευνα και την καταγραφή όλων 

των περιστατικών θα είναι σε θέση οι φαρμακευτικές βιομηχανίες να προσδιορίσουν τις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων οι οποίοι 

σχετίζονται με την παρασκευή και διαχείριση χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. 

Η παρασκευή των πρώτων υλών (δραστικές ουσίες) περιλαμβάνει την χρήση διαφορών 

χημικών ουσιών τα οποία περιλαμβάνουν διάφορους διαβρωτικούς και ερεθιστικούς παράγοντες, 

όπως οξέα, βάσεις, διαλύτες, αναγωγικά, οξειδωτικά και πολλά άλλα τα οποία  μερικές φορές 

μπορούν να υπάρξουν σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και είναι επικίνδυνα για την υγεία των 

ατόμων που εκτελούν τις διαφορές διαδικασίες κατά την παρασκευή των πρώτων υλών και των 

φαρμάκων. Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή διαχείριση των χημικών κινδύνων που συνδέονται 

με τους προαναφερθέντες παράγοντες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έρευνα η οποία έγινε 

στην Ινδία (Agarwal et. Al, 2018) έδειξε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σύστημα διαχείρισης της 

ασφάλεια (SMS – System Management Safety) το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού 

συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού η βιομηχανίας και περιλαμβάνει: Σκοπό των 

επιθεωρήσεων, σχέδιο επιθεώρησης, σημασία των επιθεωρήσεων στον χώρο εργασίας, τύποι 

κινδύνων σε ένα χώρο εργασίας, πληροφορίες για την συμπλήρωση μιας έκθεσης επιθεώρησης, 

χρόνος ο οποίος απαιτείται για την επιθεώρηση και συχνότητα των επιθεωρήσεων. Η συστηματική 

επιθεώρηση του χώρου εργασίας από εξειδικευμένη ομάδα επιθεώρησης βοηθά στην αναγνώριση 

των πραγματικών προβλημάτων.  

Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες παρέχουν εκθέσεις με πληροφορίες για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Για παράδειγμα η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία 

GlaxoSmithKlein (GSK) σε έκθεση εταιρικής ευθύνης του 2007 παρείχε τις πιο κάτω πληροφορίες 

όπως 1278 καταγεγραμμένα περιστατικά, 947 τραυματισμούς  (992 το 2006) και 331 ασθένειες 

(380 το 2006), τραυματισμούς με ή χωρίς απώλειες χρόνου οφείλονται κυρίως σε παραπατήματα 

και πτώσεις, υπερβολικές καταπονήσεις ή τραυματισμοί και ατυχήματα με αυτοκίνητα 6. Η 

εταιρεία δήλωσε ότι θέλει να αποτρέψει πχ. μεγάλες εκρήξεις και ότι η συμπεριφορά των 
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εργαζομένων είναι το κλειδί για ένα ασφαλή χώρο εργασίας. Ωστόσο οι μεγάλες φαρμακευτικές 

εταιρείες έχουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας και υγείας. (GSK, 2008a) 
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4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

4.1. Μεθοδολογία 

 

Οι βιομηχανίες και τα κλινικά εργαστήρια είναι πολλά στην Κύπρο και μεγάλο ποσοστό 

Κυπρίων εργοδοτούνται στον χώρο αυτό. Δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι χειρίζονται και 

εκτίθενται σε κίνδυνο σε μια σειρά χημικών υλικών και αντιδραστηρίων καθημερινά, 

προορίζονται να έχουν βιολογικά αποτελέσματα. Ωστόσο τα θεραπευτικά αποτελέσματα που 

επιζητούνται για τους ασθενείς δεν είναι το ίδιο για όσους εμπλέκονται στην παραγωγή των 

θεραπευτικών προϊόντων. Ενώ οι ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια είναι σημαντικές σε 

όλες τις φάσεις της παραγωγής, της χρήσης και της διάθεσης των αποβλήτων, τα θέματα υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία στον τομέα αυτό, δεν έχουν λάβει την ίδια προσοχή.  

Ως ερευνητικό εργαλείο δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, στόχος του οποίου ήταν να 

συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε διάφορες 

βιομηχανίες και κλινικά εργαστήρια, και δίνοντας στο τέλος εισηγήσεις για βελτίωση με βάση τα 

αποτελέσματα. Επιλέγει το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο λόγω του ότι είναι μια 

τεχνική χαμηλού κόστους, υπήρξε η δυνατότητα να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στον 

πληθυσμό που μας ενδιαφέρει, είναι ανώνυμο και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να εκφέρει άποψη 

χωρίς να αγχώνεται και να φοβάται και οι πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν ηλεκτρονικά 

για ευκολότερη διαχείριση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου 

προήλθαν από έρευνα και διεκπεραιώθηκε με τη χρήση του Google form. Η στατιστική ανάλυση 

των στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν από την έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε με χρήση του 

προγράμματος SPSS. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με σαφήνεια  και απλοϊκό τρόπο, 

περιλαμβάνοντας δύο κλειστού τύπου ερωτήσεων: 

 Κλίμακας Likert 

 Πολλαπλής επιλογής 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα παρατίθεται στο παράρτημα Α. 

4.2. Μέρος Α - Παρουσίαση στοιχείων  

 

Τα δεδομένα έχουν αναλυθεί στα πιο κάτω αναλυτικά επιχειρήματα: 
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 Περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και  

 Αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων μέσω της επαγωγικής στατιστικής με την 

μορφή της ανάλυσης συσχέτισης Pearson. 

 

Όπως φαίνεται πιο κάτω η ανάλυση των δεδομένων έγινε βάση της περιγραφικής ανάλυσης 

συχνοτήτων των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, όπου αναφερόμαστε στο είδος του κλάδου των 

εταιρειών που συμμετείχαν, στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η εταιρεία, στους 

τομείς δραστηριοποίησης και σε γενικά σε θέματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια και την υγεία 

στην εργασία. 

Συνολικά έλαβαν μέρος σε αυτή την έρευνα 42 άτομα, εκ των οποίων οι 18 ήταν άντρες 

και οι 24 γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 42.9% και 57.1% αντίστοιχα όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3.  

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άρρεν 18 42.9 42.9 42.9 

Θήλυ 24 57.1 57.1 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 3: Φύλο συμμετεχόντων 

Στη συνέχεια, ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα σχετικά την ηλικία των 

συμμετεχόντων (Πίνακας 4). 

Ηλικιακή Ομάδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 4 9.5 9.5 9.5 

26-45 32 76.2 76.2 85.7 

46-60 4 9.5 9.5 95.2 

Άνω των 60 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 4: Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν 

το επίπεδο μόρφωσης των συμμετεχόντων. Όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη συμμετοχή υπήρξε από 
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άτομα τα οποία κατέχουν και μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ποσοστό 59.5%, ενώ ακολουθούν με 

35.7% άτομα που κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα και τέλος με 4.8% άτομα που κατέχουν τη 

βασική εκπαίδευση. 

Επίπεδο μόρφωσης 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Βασική εκπαίδευση 2 4.8 4.8 4.8 

Μεταπτυχιακό 25 59.5 59.5 64.3 

Πανεπιστήμιο 15 35.7 35.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 5: Επίπεδο μόρφωσης συμμετεχόντων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δεδομένα σχετικά με το πόσα εργάζονται οι 

συμμετέχοντες στην επιχείρηση. Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εργάζονται στην 

επιχείρηση 2 με 5 χρόνια (με συχνότητα 42.9%), ενώ ακολουθούν οι συμμετέχοντες οι οποίοι 

εργάζονται στην επιχείρηση 6 με 10 χρόνια (με συχνότητα 23.8%), οι συμμετέχοντες οι οποίοι 

εργάζονται στην επιχείρηση περισσότερα από 10 χρόνια (με συχνότητα 21.4%) και τέλος οι 

συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση περίπου 1 χρόνο (με συχνότητα 11.9%). 

 

Χρόνια εργασίας στην επιχείρηση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-1 5 11.9 11.9 11.9 

2-5 18 42.9 42.9 54.8 

6-10 10 23.8 23.8 78.6 

Άνω των 10 9 21.4 21.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 5: Χρόνια που εργάζονται οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση 

Ακολούθως, στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το τμήμα το 

οποίο εργάζονται οι συμμετέχοντες. Με ποσοστό 52.4% είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

δουλεύουν σε χημείο, με ποσοστό 33.3% είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε 

γραφεία/διοίκηση και τέλος με ποσοστό 14.3% οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στην 

παραγωγή.   

 

Τμήμα το οποίο δουλεύουν 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γραφεία/Διοίκηση 14 33.3 33.3 33.3 

Παραγωγή 6 14.3 14.3 47.6 

Χημείο 22 52.4 52.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 6: Τμήμα το οποίο δουλεύουν οι συμμετέχοντες 

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήκαν σε διάφορες επιχειρήσεις, σε 

ιατρεία/νοσοκομεία, στον φαρμακευτικό τομέα, κατασκευαστικό τομέα, σε κλινικά εργαστήρια 

και στον τομέα ποτών/τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, 13 εργαζόμενοι ανήκαν στον φαρμακευτικό 

τομέα (31.0%), 8 εργαζόμενοι στον τομέα ποτών/τροφίμων (19.0%), 7 εργαζόμενοι σε κλινικά 

εργαστήρια (16.7%), 7 εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα (16.7%), 1 εργαζόμενος σε 

ιατρεία/νοσοκομεία (2.4%) και τέλος 6 εργαζόμενοι σε άλλο τομέα (14.3%). Η πλειοψηφία των 

εργαζομένων ανήκει στον φαρμακευτικό τομέα με ποσοστό 31.0%. 

Τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρηση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλλο 6 14.3 14.3 14.3 

Ιατρεία/Νοσοκομεία 1 2.4 2.4 16.7 

Κατασκευαστικός Τομέας 7 16.7 16.7 33.3 

Κλινικά Εργαστήρια 7 16.7 16.7 50.0 

Ποτά/Τρόφιμα 8 19.0 19.0 69.0 

Φαρμακοβιομηχανίες 13 31.0 31.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 7: Τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης των συμμετεχόντων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό ατόμων οι οποίοι 

εργοδοτούνται στις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων αποτελείται από 1 με 50 εργαζόμενοι με ποσοστό 40.5%, ενώ ακολουθούν 301 και 

πάνω εργαζόμενοι με ποσοστό 38.1%, 151 με 300 εργαζόμενοι με ποσοστό 16.7% και τέλος με 

4.8% οι 51 με 150 εργαζόμενοι. 

 

Από πόσα άτομα αποτελείται η εταιρεία σας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1-50 17 40.5 40.5 40.5 

151-300 7 16.7 16.7 57.1 

301 και πάνω 16 38.1 38.1 95.2 

51-150 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 8: Αριθμός ατόμων που αποτελείται η εταιρεία 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό γνώσης των 

εργαζομένων για την εταιρεία σχετικά με το αν υπάρχει εγχειρίδιο ή σχέδιο για το σύστημα 

ασφάλειας και υγείας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή (Πίνακας 9). Όπως 

είναι φανερό, οι περισσότεροι συμμετέχοντες, με ποσοστό 78.6% έχουν γνώση της έννοιας αυτής, 

ενώ μικρό ποσοστό με 4.8% δεν έχει η εταιρία τους και με ποσοστό 16.7% δεν γνωρίζουν.  

 

Κατά πόσο γνωρίζεται αν υπάρχουν τα πιο κάτω στην εταιρία 

σας: Υπάρχει εγχειρίδιο ή σχέδιο για σύστημα ασφάλειας και 

υγείας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν γνωρίζω 7 16.7 16.7 16.7 

Ναί 33 78.6 78.6 95.2 

Όχι 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 9: Γνώση αν υπάρχει εγχειρίδιο ή σχέδιο για σύστημα ασφάλειας και υγείας 

πιστοποιημένο από αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή. 

 

Στον πίνακα 10 φαίνεται το ποσοστό το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει σύστημα καταγραφής 

ατυχημάτων το οποίο είναι το μεγαλύτερο με 71.4%, το ποσοστό το οποίο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει 

σύστημα καταγραφής ατυχημάτων το οποίο είναι 7.1% και το ποσοστό το οποίο δεν γνωρίζει εάν 

υπάρχει ή όχι σύστημα καταγραφής ατυχημάτων το οποίο είναι 21.7%. 

Γνωρίζετε αν υπάρχει σύστημα καταγραφής ατυχημάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν γνωρίζω 9 21.4 21.4 21.4 

Ναί 30 71.4 71.4 92.9 

Όχι 3 7.1 7.1 100.0 
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Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 10: Γνώση ύπαρξης συστήματος καταγραφής ατυχημάτων από τους 

συμμετέχοντες. 

Πιο κάτω (Πίνακας 11), παρατηρείται πως με 59.5% δεν έχουν γίνει σοβαρά ατυχήματα 

κατά τη διάρκεια της εργασίας στις εταιρίες οι οποίες έλαβαν μέρος, ωστόσο πολύ μεγάλο είναι 

και το ποσοστό το οποίο έχουν γίνει σοβαρά ατυχήματα (33.3%) και με μικρό ποσοστό (7.1%) 

οι συμμετέχοντες που δεν γνωρίζουν αν έχει γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα. 

 

Έγιναν σοβαρά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν γνωρίζω 3 7.1 7.1 7.1 

Ναί 14 33.3 33.3 40.5 

Όχι 25 59.5 59.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 11: Γνώση σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εργασίας από τους 

συμμετέχοντες. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν σε περίπτωση 

κινδύνου εάν υπάρχουν σημάνσεις στις προκαθορισμένες εξόδους. Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο 

ποσοστό με 40.5% απάντησε ‘’πολύ΄΄, ακολουθεί με πάλι μεγάλο ποσοστό με 23.8% ΄΄αρκετά’’, 

με 19.0% ΄΄μέτρια΄΄, με 7.1% ΄΄πολύ λίγο’’ και τέλος με 9.5% ΄΄καθόλου΄΄. 

 

Σε περίπτωση κινδύνου υπάρχουν σημάνσεις στις 

προκαθορισμένες εξόδους 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 9.5 9.5 9.5 

Πολύ Λίγο 3 7.1 7.1 16.7 

Μέτρια 8 19.0 19.0 35.7 

Αρκετά 10 23.8 23.8 59.5 

Πολύ 17 40.5 40.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 12: Ύπαρξη σημάνσεων στις προκαθορισμένες εξόδους. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δεδομένα σχετικά με το αν υπάρχει εξοπλισμός 

πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους. Από τον πιο κάτω πίνακα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

δήλωσαν ‘’πολύ’’ (64.3%), ακολουθεί η δήλωση ‘’αρκετά’’ (23.8%), μετά ‘’μέτρια’’ (7.1%), 

‘’πολύ λίγο’’ (4.8%) και τέλος με 0% ‘’καθόλου’’.  

 

Υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Πολύ Λίγο 2 4.8 4.8 4.8 

Μέτρια 3 7.1 7.1 11.9 

Αρκετά 10 23.8 23.8 35.7 

Πολύ 27 64.3 64.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 13: Ύπαρξη εξοπλισμού πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους 

 

Σχετικά με το ερώτημα εάν υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στο τμήμα όπου εργάζονται, 

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (78,6%) ήταν θετική (‘’ναι’’) και με 19.0% ήταν αρνητική 

(‘’όχι’’). Υπήρξε ωστόσο και ένα μικρό ποσοστό 2.4% που δεν γνώριζε. 

   

Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στο τμήμα σας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν γνωρίζω 1 2.4 2.4 2.4 

Ναί 33 78.6 78.6 81.0 

Όχι 8 19.0 19.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 14: Ύπαρξη κουτιού πρώτων βοηθειών στο τμήμα όπου εργάζονται οι 

συμμετέχοντες. 

 

Πιο κάτω (Πίνακας 15) βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (73.8%) γνωρίζει πιο άτομο 

θα καλέσει σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ το 26.2% δεν γνωρίζει. 
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Σε περίπτωση ατυχήματός γνωρίζεται ποιο άτομο θα 

καλέσετε; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναί 31 73.8 73.8 73.8 

Όχι 11 26.2 26.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 15: Γνώση ατόμου τον οποίο θα καλέσει ο συμμετέχοντας σε περίπτωση 

ατυχήματος. 

 

Στους πιο κάτω πίνακες, πίνακας 16, 17, 18, 19, και 20, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

αφορούν την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού στους εργαζόμενους της κάθε εταιρείας, στολή, μάσκες, 

γάντια, κάλυμμα παπουτσιών και κάλυμμα μαλλιών αντίστοιχα. Στην περίπτωση της παροχής γαντιών οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (με ποσοστό 59.5%) απάντησαν ‘’πάρα πολύ’’, ενώ το μικρότερο ποσοστό 

4.8% απάντησαν ‘’λίγο’’ και ‘’πολύ’’. Στην περίπτωση της παροχής μασκών, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ‘’πάρα πολύ’’ (64.3%), ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 

4.8% το οποίο δήλωσε ‘’λίγο’’ και ‘’πολύ’’. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, στην περίπτωση παροχής 

γαντιών δήλωσε ‘’πάρα πολύ’’ (71.4%) και η μειοψηφία (2.4%) δήλωσε ‘’καθόλου’’ και ‘’λίγο’’. Η 

πλειοψηφία των ατόμων, με ποσοστό 47.6%, απάντησε ‘’πάρα πολύ’’ στην περίπτωση παροχής 

καλύμματος παπουτσιών, ενώ η μειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ‘’πολύ’’ με 2.4%. Τέλος, όσον 

αφορά την παροχή καλύμματος μαλλιών οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ‘’πάρα πολύ’’ με 45.2%, 

ενώ οι λιγότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ‘’λίγο’’ με 7.1%. 

 

Σας παρέχετε προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας: [Στολή] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 4 9.5 9.5 9.5 

Καθόλου 4 9.5 9.5 19.0 

Λίγο 2 4.8 4.8 23.8 

Μέτρια 5 11.9 11.9 35.7 

Πάρα πολύ 25 59.5 59.5 95.2 

Πολύ 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 16: Παροχή προστατευτικής στολής στους εργαζόμενους 
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Σας παρέχετε προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας: [Μάσκες] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 3 7.1 7.1 7.1 

Καθόλου 3 7.1 7.1 14.3 

Λίγο 2 4.8 4.8 19.0 

Μέτρια 5 11.9 11.9 31.0 

Πάρα πολύ 27 64.3 64.3 95.2 

Πολύ 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 17: Παροχή μασκών στους εργαζόμενους 

 

Σας παρέχετε προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας: [Γάντια] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 3 7.1 7.1 7.1 

Καθόλου 1 2.4 2.4 9.5 

Λίγο 1 2.4 2.4 11.9 

Μέτρια 5 11.9 11.9 23.8 

Πάρα πολύ 30 71.4 71.4 95.2 

Πολύ 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 18: Παροχή γαντιών στους εργαζόμενους 

 

Σας παρέχετε προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας: [Κάλυμμα 

παπουτσιών] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 9 21.4 21.4 21.4 

Καθόλου 5 11.9 11.9 33.3 

Λίγο 3 7.1 7.1 40.5 

Μέτρια 4 9.5 9.5 50.0 

Πάρα πολύ 20 47.6 47.6 97.6 

Πολύ 1 2.4 2.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 19: Παροχή καλύμματος παπουτσιών στους εργαζόμενους 
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Σας παρέχετε προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας: [Κάλυμμα 

μαλλιών] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 10 23.8 23.8 23.8 

Καθόλου 6 14.3 14.3 38.1 

Λίγο 3 7.1 7.1 45.2 

Μέτρια 4 9.5 9.5 54.8 

Πάρα πολύ 19 45.2 45.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 20: Παροχή καλύμματος μαλλιών στον εργαζόμενο 

 

Μετέπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο αν οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να 

χρησιμοποιούν τον προστατευτικό εξοπλισμό. Με πολύ μεγάλο ποσοστό (69.0%) ήταν οι 

δήλώσεις ‘’πάρα πολύ’’ και με 31.0% οι δηλώσεις ‘’μέτρια’’. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν 

δήλωσε ‘’δεν χρειάζεται’’, ‘’καθόλου’’ και ‘’λίγο’’. 

 

Είστε πρόθυμοι να χρησιμοποιείτε τον προστατευτικό εξοπλισμό 

ασφάλειας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 0 0 0 0 

Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 0 0 0 0 

Μέτρια 13 31.0 31.0 31.0 

Πάρα πολύ 29 69.0 69.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 21: Προθυμία συμμετεχόντων στη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού 

 

Στη συνέχεια, (πίνακας 22), φαίνονται οι δηλώσεις για το αν το δάπεδο και οι χώροι 

εργασίας διατηρούνται καθαροί και στεγνοί για τη μείωση ατυχήματος και πτώσεων. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό με 54.8% ήταν οι δηλώσεις ‘’πάρα πολύ’’, ακολουθεί το ποσοστό 21.4% το 

οποίο δήλωσε ‘’μέτρια’’, μετά το ποσοστό 16.7% που δήλωσε ‘’λίγο’’, το ποσοστό 7.1% το οποίο 

δήλωσε ‘’καθόλου’’ και τέλος, κανείς δεν δήλωσε ‘’δεν χρειάζεται’’. 
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Το δάπεδο και οι χώροι εργασίας διατηρούνται καθαρά και στεγνά 

για να μειωθούν τα ατυχήματα και οι πτώσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Δεν χρειάζεται 0 0 0 0 

Καθόλου 3 7.1 7.1 7.1 

Λίγο 7 16.7 16.7 23.8 

Μέτρια 9 21.4 21.4 45.2 

Πάρα πολύ 23 54.8 54.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 22: Διατήρηση καθαρών και στεγνών δαπέδων και χώροι εργασίας. 

 

Στους πιο κάτω πίνακες, πίνακες: 23, 24, 25 και 26, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

αφορούν τις περιπτώσεις που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στο 

πάτωμα, στο δέρμα, στα μάτια και στο στόμα αντίστοιχα. Στην περίπτωση του πατώματος, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (με ποσοστό 31.0%) γνωρίζουν ‘’μέτρια’’ και ‘’αρκετά’’, ενώ το 

μικρότερο ποσοστό 2.4% χαρακτηρίζει το βαθμό γνώσης “καθόλου”. Στην περίπτωση του 

δέρματος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 35.7% γνωρίζει ‘’αρκετά’’ και ‘’πολύ’’, ενώ 

σημειώνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 2.4% το οποίο δεν γνωρίζει ‘’καθόλου’’. Η 

πλειοψηφία των ατόμων, με ποσοστό 38.1%, γνωρίζει ‘’αρκετά’’ την περίπτωση στα μάτια, ενώ 

η μειοψηφία των συμμετεχόντων γνωρίζει “Καθόλου”, με ποσοστό 2.4%. Τέλος, όσον αφορά την 

κατάποση από το στόμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες γνωρίζουν ‘’αρκετά’’ με ποσοστό 

28.6%, ενώ με ποσοστό 11.9%) γνωρίζουν “καθόλου’’ και ‘’λίγο’’. 

 

Σε περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού 

αντιδραστήριού στα πιο κάτω γνωρίζεται τι θα κάνετε; [Στο 

πάτωμα] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2.4 2.4 2.4 

Λίγο 3 7.1 7.1 9.5 

Μέτρια 13 31.0 31.0 40.5 

Αρκετά 13 31.0 31.0 71.4 

Πολύ 12 28.6 28.6 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Πίνακας 23: Περίπτωση χύσης ή ύπαρξης διαρροής κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στο 

πάτωμα. 

 

Σε περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού 

αντιδραστήριού στα πιο κάτω γνωρίζεται τι θα κάνετε; [Στο 

δέρμα] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2.4 2.4 2.4 

Λίγο 4 9.5 9.5 11.9 

Μέτρια 7 16.7 16.7 28.6 

Αρκετά 15 35.7 35.7 64.3 

Πολύ 15 35.7 35.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 24: Περίπτωση χύσης ή ύπαρξης διαρροής κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στο 

δέρμα. 

 

Σε περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού 

αντιδραστήριού στα πιο κάτω γνωρίζεται τι θα κάνετε; [Στα 

μάτια] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2.4 2.4 2.4 

Λίγο 4 9.5 9.5 11.9 

Μέτρια 10 23.8 23.8 35.7 

Αρκετά 16 38.1 38.1 73.8 

Πολύ 11 26.2 26.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 25: Περίπτωση χύσης ή ύπαρξης διαρροής κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στα 

μάτια. 

 

Σε περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού 

αντιδραστήριού στα πιο κάτω γνωρίζεται τι θα κάνετε; [Στο 

στόμα/κατάποση] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Καθόλου 5 11.9 11.9 11.9 

Λίγο 5 11.9 11.9 23.8 

Μέτρια 10 23.8 23.8 47.6 

Αρκετά 12 28.6 28.6 76.2 

Πολύ 10 23.8 23.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 26: Περίπτωση χύσης ή ύπαρξης διαρροής κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στο 

στόμα / κατάποση. 

 

Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση εάν αναγνωρίζουν και κατανοούν τις ενδείξεις, τις 

ετικέτες και τα προειδοποιητικά σήματα των δοχείων που φέρουν επικίνδυνα χημικά ή 

αντιδραστήρια δήλωσαν τα πιο κάτω στον πίνακα 27. Οι περισσότεροι με ποσοστό 52.4% 

δήλωσαν ‘’πολύ’’, ακολουθεί με ποσοστό 35.7% η δήλωση ‘’αρκετά’’, μετά με 7.1% η δήλωση 

‘’μέτρια’’ και με 4.8% ΄΄λίγο. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δήλωσε ‘’καθόλου’’. 

 

Αναγνωρίζετε και κατανοείτε τις ενδείξεις, τις ετικέτες ή 

προειδοποιητικά σήματα των δοχείων που φέρουν 

επικίνδυνα χημικά ή αντιδραστήρια; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 2 4.8 4.8 4.8 

Μέτρια 3 7.1 7.1 11.9 

Αρκετά 15 35.7 35.7 47.6 

Πολύ 22 52.4 52.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 27: Αναγνώριση και κατανόηση ενδείξεων, ετικετών και προειδοποιητικών 

σημάτων των δοχείων που φέρουν επικίνδυνα χημικά ή αντιδραστήρια. 

 

Πιο κάτω φαίνονται οι πίνακες: 28, 29 και 30, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 

τις περιπτώσεις κατά πόσο γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τις διαδικασίες για επικίνδυνες χημικές 

ουσίες ή αντιδραστήρια κατά την αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη αντίστοιχα. Στην 

περίπτωση αποθήκευσής τους , οι περισσότεροι συμμετέχοντες, με ποσοστό 50.0% γνωρίζουν 

‘’πολύ’’, ενώ κανένας δεν απάντησε ‘’καθόλου’’ και ‘’μέτρια’’. Στην περίπτωση μεταφοράς τους, 
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η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 40.5% γνωρίζει ‘’πολύ’’, ενώ κανένας δεν απάντησε 

‘’καθόλου’’ και ‘’μέτρια’’. Τέλος, στην περίπτωση απόρριψης τους, με ποσοστό 42.9%, οπου 

ήταν και οι περισσότεροι δήλωσαν ‘’πολύ’’ ενώ κανείς δεν απάντησε ‘’μέτρια’’. 

 

Σημειώστε κατά πόσο γνωρίζεται τις πιο κάτω διαδικασίες για τις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες ή αντιδραστήρια:   

[Αποθήκευση] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 6 14.3 14.3 14.3 

Μέτρια 0 0 0 0 

Αρκετά 15 35.7 35.7 50.0 

Πολύ 21 50.0 50.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 28: Γνώση συμμετεχόντων για την αποθήκευση επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

αντιδραστηρίων. 

 

Σημειώστε κατά πόσο γνωρίζεται τις πιο κάτω διαδικασίες για τις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες ή αντιδραστήρια:   

[Μεταφορά] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 9 21.4 21.4 21.4 

Μέτρια 0 0 0 0 

Αρκετά 16 38.1 38.1 59.5 

Πολύ 17 40.5 40.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 29: Γνώση συμμετεχόντων για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

αντιδραστηρίων. 

 

Σημειώστε κατά πόσο γνωρίζεται τις πιο κάτω διαδικασίες για τις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες ή αντιδραστήρια:   

[Απόρριψη ] 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2.4 2.4 2.4 

Λίγο 10 23.8 23.8 26.2 

Μέτρια 0 0 0 0 

Αρκετά 13 31.0 31.0 57.1 

Πολύ 18 42.9 42.9 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 30: Γνώση συμμετεχόντων για την απόρριψη επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

αντιδραστηρίων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 31), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορά 

στο αν υπάρχουν κατάλληλοι διαρρυθμισμένοι χώροι για την αποθήκευση τοξικών και εύφλεκτων 

χημικών ουσιών ή αντιδραστηρίων. Φαίνεται, πως το μεγαλύτερο ποσοστό (40.5%) δήλωσε 

‘’αρκετά’’, το ποσοστό 33.3% δήλωσε ‘’πολύ’’, το ποσοστό  14.3% δήλωσε ‘’μέτρια’’, το 

ποσοστό 7.1% δήλωσε ‘’καθόλου’’ και τέλος, το ποσοστό 4.8% δήλωσε ‘’λίγο’’. 

 

Υπάρχουν κατάλληλοι διαρρυθμισμένοι χώροι για την 

αποθήκευση τοξικών και εύφλεκτων χημικών ουσιών ή 

αντιδραστηρίων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Καθόλου 

3 7.1 7.1 7.1 

Λίγο 
2 4.8 4.8 11.9 

Μέτρια 
6 14.3 14.3 26.2 

Αρκετά 
17 40.5 40.5 66.7 

Πολύ 
14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 31: Ύπαρξη κατάλληλων διαρρυθμισμένων χώρων για την αποθήκευση τοξικών 

και εύφλεκτων χημικών ουσιών και αντιδραστηρίων. 

 

 Βάση του πίνακα 32 παρατηρείτε ότι το 42.9% των συμμετεχόντων δήλωσε  ότι υπάρχουν 

‘’αρκετά’’ επαρκές αερισμοί / απαγωγοί στους χώρους εργασίας τους. Ακολουθεί ένα ποσοστό 

23.8% των συμμετεχόντων που δήλωσε ότι υπάρχει ‘‘πολύ’’ επαρκές αερισμός / απαγωγοί, αλλά 



 
 

40 
 

είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις το 2.4% των συμμετεχόντων στους χώρους εργασίας του δεν έχει 

‘’καθόλου’’ επαρκές αερισμό και απαγωγούς.  

 

Υπάρχει επαρκής αερισμός / απαγωγοί στους χώρους 

εργασίας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Καθόλου 

1 2.4 2.4 2.4 

Λίγο 
6 14.3 14.3 16.7 

Μέτρια 
7 16.7 16.7 33.3 

Αρκετά 
18 42.9 42.9 76.2 

Πολύ 
10 23.8 23.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 32: Ύπαρξη επαρκής αερισμού/απαγωγών στους χώρους εργασίας. 

 

 Από τους πίνακες 33, 34, 35 και 36 μπορούμε να συμπεράνουμε από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων ότι ένα ποσοστό 38.1% ακολουθείται κατά ‘’πολύ’’ η εκπαίδευση σε θέματα 

ασφαλείας και υγείας.  Επίσης το 33.3% των συμμετεχόντων ενημερώνεται ‘’πολύ’’ και δήλωσε 

ότι υπάρχει σε ‘’πολύ’’ βαθμό επανεξέταση των μέτρων για τα διάφορα θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, όπως επίσης το 33.3% των συμμετεχόντων λαμβάνουν σε 

‘’πολύ’’ μεγάλο βαθμό τον ιατρικό έλεγχο. Αξιοσημείωτο όμως είναι και το γεγονός ότι ένα 

σεβαστό ποσοστό  της τάξεως ~9.5% δεν λαμβάνει καθόλου εκπαίδευση, ενημέρωση, 

επανεξέταση και ιατρικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 

Η εταιρεία σας ακολουθεί τα πιο κάτω σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας (π.χ. πυρκαγιάς, διαρροής,) [Εκπαίδευση] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 9.5 9.5 9.5 

Λίγο 2 4.8 4.8 14.3 

Μέτρια 12 28.6 28.6 42.9 

Αρκετά  8 19.0 19.0 61.9 

Πολύ 16 38.1 38.1 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Πίνακας 33: Εκπαίδευση εταιρειών σε θέματα ασφάλειας και υγείας 

 

Η εταιρεία σας ακολουθεί τα πιο κάτω σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας (π.χ. πυρκαγιάς, διαρροής,) [Ενημέρωση] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4.8 4.8 4.8 

Λίγο 4 9.5 9.5 14.3 

Μέτρια 11 26.2 26.2 40.5 

Αρκετά 11 26.2 26.2 66.7 

Πολύ 14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 34: Ενημέρωση εταιρειών σε θέματα ασφάλειας και υγείας 

 

 

Η εταιρεία σας ακολουθεί τα πιο κάτω σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας (π.χ. πυρκαγιάς, διαρροής,) [Επανεξέταση των μέτρων] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 9.5 9.5 9.5 

Λίγο 3 7.1 7.1 16.7 

Μέτρια 13 31.0 31.0 47.6 

Πάρα πολύ 8 19.0 19.0 66.7 

Πολύ 14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 35: Επανεξέταση των μέτρων σε θέματα ασφαλείας και υγείας 

Η εταιρεία σας ακολουθεί τα πιο κάτω σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας (π.χ. πυρκαγιάς, διαρροής,) [Ιατρικός έλεγχος] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 9.5 9.5 9.5 

Λίγο 5 11.9 11.9 21.4 

Μέτρια 12 28.6 28.6 50.0 

Πάρα πολύ 7 16.7 16.7 66.7 

Πολύ 14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Πίνακας 36: Ιατρικός έλεγχος σε θέματα ασφαλείας και υγείας 

 

 Στο πιο κάτω πίνακα το 54.8% των συμμετεχόντων δήλωσαν ‘’πολύ’’ στην ερώτηση αν η 

εταιρεία τους συμμορφώνεται στους κανονισμούς περί υγείας και ασφάλειας, ενώ κανένας 

συμμετέχοντας δεν απάντησε καθόλου. 

 

Συμμορφώνεται η εταιρεία σας με τους νόμους και τους 

κανονισμούς περί υγείας και ασφάλειας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 2 4.8 4.8 4.8 

Μέτρια 5 11.9 11.9 16.7 

Αρκετά 12 28.6 28.6 45.2 

Πολύ 23 54.8 54.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 37: Συμμόρφωση εταιρειών στην νομοθεσία για τους κανονισμούς περί υγείας και 

ασφάλειας 

 

 Όπως φαίνεται και στο πιο κάτω πίνακα 38, των 45.2% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 

υπάρχει ‘’πολύ’’ καλό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, και μόλις το 4.8% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων. 

 

Υπάρχει σύστημα διαχείρισης αποβλήτων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4.8 4.8 4.8 

Λίγο 5 11.9 11.9 16.7 

Μέτρια 4 9.5 9.5 26.2 

Αρκετά 12 28.6 28.6 54.8 

Πολύ 19 45.2 45.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 38: Συμμόρφωση εταιρειών στην νομοθεσία για τους κανονισμούς περί υγείας και 

ασφάλειας 



 
 

43 
 

Στον πίνακα 39 υποδηλώνεται ότι μόλις στο 31.0% των συμμετεχόντων υπάρχει ‘’αρκετή’’ 

συμβουλεύσει από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους για την καλύτερη αξιοποίηση των 

μέτρων για θέματα ασφαλείας και υγείας. 

 

Ο εργοδότης σας, σας συμβουλεύεται για θέματα ασφάλειας 

και υγείας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 8 19.0 19.0 19.0 

Λίγο 5 11.9 11.9 31.0 

Μέτρια 6 14.3 14.3 45.2 

Αρκετά 13 31.0 31.0 76.2 

Πολύ 10 23.8 23.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 39: Ο εργοδότης σας συμβουλεύτε για θέματα ασφάλειας και υγείας 

 

 Βάση των πινάκων 40 και 41 ένα μεγάλο ποσοστό του 26.2% των συμμετεχόντων δήλωσε 

‘’αρκετά’’ εκτεθειμένος σε κινδύνους στο χώρο εργασίας του, και το 40.5% ανάφερε ότι υπάρχουν 

‘’αρκετοί’’ κίνδυνοι στους χώρους όπου εργάζονται. Αλλά κανένας συμμετέχοντας δεν δήλωσε 

ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνος στο χώρο εργασίας του. 

 

Αισθάνεστε εκτεθειμένος/η σε κινδύνους στο χώρο εργασίας 

σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 10 23.8 23.8 23.8 

Λίγο 8 19.0 19.0 42.9 

Μέτρια 8 19.0 19.0 61.9 

Αρκετά 11 26.2 26.2 88.1 

Πολύ 5 11.9 11.9 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 40: Έκθεση σε κινδύνους στους χώρους εργασίας 
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Σε σχέση με τους υπάρχοντες κινδύνους στο χώρο εργασίας 

σας (π.χ. από εργαλεία, ουσίες, όργανα, προϊόντα κτλ.) 

είστε: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 0 0 0 0 

Λίγο 4 9.5 9.5 9.5 

Μέτρια 5 11.9 11.9 21.4 

Αρκετά 17 40.5 40.5 61.9 

Πολύ 16 38.1 38.1 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 41: Κίνδυνοι στους χώρους εργασίας από διάφορα εργαλεία 

 

Στο σχήμα 13 βλέπουμε ότι οι πιο συχνοί τρόποι εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας και υγείας 

γίνονται μέσω ομιλιών και με ενημερωτικά φυλλάδια και σε καμία εταιρεία δεν γίνεται 

εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγειά με τους καινοτόμους τρόπους εκπαίδευσης όπως είναι το η 

εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. 

 

 
Σχήμα 13: Τρόποι εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας και υγείας 

 

Το 59.5%, που φαίνεται στον πίνακα 42, των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι οι 

καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Σε συνέχεια των πινάκων 43 και 44 ένα σχεδόν απόλυτο 
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ποσοστό της τάξεως του 97.6% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι οι καινοτόμοι τρόποι 

εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν απόλυτα για την καλυτέρευση του τομέα της ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία, οπού θα μειωθούν καταλυτικά τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί στις 

εταιρείες και θα αυξηθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων. 

 

Γνωρίζατε ότι οι καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. 

VR/AR) μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναί 17 40.5 40.5 40.5 

Όχι 25 59.5 59.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 42: Εφαρμογή καινοτόμων τρόπων εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) στην εργασία 

 

Πιστεύετε ότι με την εφαρμογή διάφορων μοντέλων 

εκμάθησης, για την υγειά και την ασφάλεια των 

εργαζομένων θα μειωθούν τα ατυχήματα και θα υπάρχει μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής των εργαζομένων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναί 41 97.6 97.6 97.6 

Όχι 1 2.4 2.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 43: Εφαρμογή διάφορων μοντέλων εκμάθησης, για την υγειά και την ασφάλεια 

των εργαζομένων  

Πιστεύετε ότι οι καινοτόμοι τρόποι εκμάθησης θα βοηθήσουν 

περισσότερο στην εξάλειψη ατυχημάτων σε σύγκριση με τα 

υφιστάμενα μοντέλα εκμάθησης. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναί 41 97.6 97.6 97.6 

Όχι 1 2.4 2.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

Πίνακας 44: Εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων εκμάθησης, για την μείωση ατυχημάτων 

στην εργασία 



 
 

46 
 

4.3 Μέρος B - Ανάλυση δεδομένων 
 

Ακολούθως, παρατίθεται πίνακας στον οποίο φαίνεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των μεταβλητών οι οποίες αφορούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την ηλικιακή ομάδα και το αν 

έγιναν σοβαρά ατυχήματα κατά την διάρκεια της εργασίας. Παρατηρείται αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ όλων των μεταβλητών. Οι συντελεστές υποδηλώνουν πως δεν υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλιακής ομάδας και αν έγιναν σοβαρά ατυχήματα (r=-0.064), και επίσης 

μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και αν έγιναν σοβαρά ατυχήματα (r=-0.279) Επίσης παρατηρείται 

η συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και ηλιακής ομάδας είναι  γραμμική αρνητική 

ασθενής (r=-0.0413) ενώ οι συσχετίσεις είναι σημαντικές σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

 

 Ηλικιακή Ομάδα 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

 Έγιναν σοβαρά 

ατυχήματα κατά 

τη διάρκεια της 

εργασίας 

Ηλικιακή Ομάδα Pearson Correlation 1 -.413** -.064 

Sig. (2-tailed)  .007 .687 

N 42 42 42 

Επίπεδο μόρφωσης Pearson Correlation -.413** 1 -.279 

Sig. (2-tailed) .007  .074 

N 42 42 42 

 Έγιναν σοβαρά ατυχήματα 

κατά τη διάρκεια της 

εργασίας 

Pearson Correlation -.064 -.279 1 

Sig. (2-tailed) .687 .074  

N 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 45: Βαθμός συσχέτισης επίπεδου μόρφωσης, ηλιακής ομάδας και σοβαρών 

ατυχημάτων κατά την διάρκεια της εργασίας 

 

Στο πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 46), παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ ύπαρξης 

σοβαρών ατυχημάτων και της γνώσης και χρήσης περί ύπαρξης εξοπλισμού στον οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ατυχημάτων και διάφορων κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

υπάρχει σχεδόν καθόλου γραμμική συσχέτιση μεταξύ σχεδόν όλων των μεταβλητών όπως 

φαίνεται πιο κάτω, αλλά με διαφορετικό βαθμό για τις επιμέρους συσχετίσεις. Υποδηλώνεται ότι, 
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αν και υπάρχουν όλες οι πρόνοιες για αποφυγή και εξάλειψη ατυχημάτων, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό σοβαρά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή ενδέχεται να υπάρχει και άλλη μεταβλητή καταγεγραμμένη ή μη η οποία να επιδρά στην 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. H συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.01 (2-tailed) 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Αντιθέτως η συσχέτιση δεν είναι σημαντική όσο αφορά την 

ύπαρξη σοβαρών ατυχημάτων και αν υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης και σημάνσεις στις 

προκαθορισμένες εξόδους.  

 

 

 Έγιναν 

σοβαρά 

ατυχήματα 

κατά τη 

διάρκεια της 

εργασίας 

Σε 

περίπτωση 

κινδύνου 

υπάρχουν 

σημάνσεις 

στις 

προκαθορισ

μένες 

εξόδους 

Γνωρίζετε 

αν υπάρχει 

σύστημα 

καταγραφής 

ατυχημάτων 

Σε 

περίπτωση 

ατυχήματός 

γνωρίζεται 

ποιο άτομο 

θα 

καλέσετε; 

Υπάρχει 

εξοπλισμός 

πυρόσβεση

ς σε όλους 

τους 

χώρους 

Υπάρχει 

κουτί 

πρώτων 

βοηθειών 

στο τμήμα 

σας 

 Έγιναν σοβαρά 

ατυχήματα κατά τη 

διάρκεια της 

εργασίας 

Pearson 

Correlation 

1 -.011 .324* .082 .062 .396** 

Sig. (2-tailed)  .944 .036 .604 .698 .009 

N 42 42 42 42 42 42 

Σε περίπτωση 

κινδύνου υπάρχουν 

σημάνσεις στις 

προκαθορισμένες 

εξόδους 

Pearson 

Correlation 

-.011 1 -.344* -.027 .406** -.186 

Sig. (2-tailed) .944  .026 .866 .008 .239 

N 42 42 42 42 42 42 

Γνωρίζετε αν υπάρχει 

σύστημα καταγραφής 

ατυχημάτων 

Pearson 

Correlation 

.324* -.344* 1 .493** -.562** .242 

Sig. (2-tailed) .036 .026  .001 .000 .123 

N 42 42 42 42 42 42 

Σε περίπτωση 

ατυχήματός 

γνωρίζεται ποιο 

άτομο θα καλέσετε; 

Pearson 

Correlation 

.082 -.027 .493** 1 -.608** .383* 

Sig. (2-tailed) .604 .866 .001  .000 .012 

N 42 42 42 42 42 42 

Υπάρχει εξοπλισμός 

πυρόσβεσης σε 

όλους τους χώρους 

Pearson 

Correlation 

.062 .406** -.562** -.608** 1 -.348* 

Sig. (2-tailed) .698 .008 .000 .000  .024 
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N 42 42 42 42 42 42 

Υπάρχει κουτί 

πρώτων βοηθειών 

στο τμήμα σας 

Pearson 

Correlation 

.396** -.186 .242 .383* -.348* 1 

Sig. (2-tailed) .009 .239 .123 .012 .024  

N 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 46: Βαθμός συσχέτισης μεταξύ της ύπαρξης ατυχημάτων και της γνώσης περί 

ύπαρξης και χρήσης εξοπλισμού σε περιπτώσεις κινδύνου και ατυχημάτων. 

 

Ακολούθως, στον Πίνακα 47 φαίνεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών 

οι οποίες αφορούν την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού και προθυμία στην χρήση αυτού.  

Παρατηρείται αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της προθυμίας στην χρήση του εξοπλισμού 

και στην παροχή του εξοπλισμού από τους εργοδότες (r=-0.164, -0.091,-0.018, -0.262 και -0.269). 

Οι συντελεστές υποδηλώνουν ισχυρή και πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών της παροχής εξοπλισμού στις μάσκες και τα γάντια (r=0.814, 0.756). Αντιθέτως στην 

παροχή καλυμμάτων παπουτσιών και μαλλιών (r=0.414 και r=0.392) η συσχέτιση είναι ασθενής 

γραμμική.  Οι συσχετίσεις είναι σημαντικές σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

 

 

 

Σας 

παρέχετε 

προστατευτι

κός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: 

[Στολή] 

Σας 

παρέχετε 

προστατευτι

κός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: 

[Μάσκες] 

Σας 

παρέχετε 

προστατευτι

κός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: 

[Γάντια] 

Σας 

παρέχετε 

προστατευτι

κός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: 

[Κάλυμμα 

παπουτσιώ

ν] 

Σας 

παρέχετε 

προστατευτι

κός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: 

[Κάλυμμα 

μαλλιών] 

Είστε 

πρόθυμοι 

να 

χρησιμοποι

είτε τον 

προστατευτι

κό 

εξοπλισμό 

ασφάλειας 

Σας παρέχετε 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: [Στολή] 

Pearson 

Correlation 

1 .814** .756** .414** .392* -.164 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .006 .010 .298 

N 42 42 42 42 42 42 

Σας παρέχετε 

προστατευτικός 

Pearson 

Correlation 

.814** 1 .822** .522** .502** -.091 
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εξοπλισμός 

ασφαλείας: [Μάσκες] 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .566 

N 42 42 42 42 42 42 

Σας παρέχετε 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: [Γάντια] 

Pearson 

Correlation 

.756** .822** 1 .354* .337* -.018 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .021 .029 .910 

N 42 42 42 42 42 42 

Σας παρέχετε 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: [Κάλυμμα 

παπουτσιών] 

Pearson 

Correlation 

.414** .522** .354* 1 .925** -.262 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .021  .000 .093 

N 42 42 42 42 42 42 

Σας παρέχετε 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

ασφαλείας: [Κάλυμμα 

μαλλιών] 

Pearson 

Correlation 

.392* .502** .337* .925** 1 -.269 

Sig. (2-tailed) .010 .001 .029 .000  .085 

N 42 42 42 42 42 42 

Είστε πρόθυμοι να 

χρησιμοποιείτε τον 

προστατευτικό 

εξοπλισμό ασφάλειας 

Pearson 

Correlation 

-.164 -.091 -.018 -.262 -.269 1 

Sig. (2-tailed) .298 .566 .910 .093 .085  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 47: Βαθμός συσχέτισης μεταξύ παροχής προστατευτικού εξοπλισμού και 

προθυμίας στην χρήση του εξοπλισμού.  

 

Στον Πίνακα 48 φαίνεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών οι οποίες 

αφορούν την συμμόρφωση των εταιρειών στους νόμους και κανονισμούς και αν ακολουθούνται 

όλα τα μέτρα για θέματα ασφαλείας και υγείας, όπως και την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων.  Παρατηρείται θετική μέση γραμμική και ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ όλων 

των μεταβλητών (r=-0.671, r=0.718, 0.765, 0.515 και 0.612). Οι συντελεστές υποδηλώνουν πολύ 

ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών στα μέτρα περί θέματα ασφαλείας και 

υγείας, οπού κυρίως η εκπαίδευση περί πρόληψης ατυχημάτων γίνεται μέσω κυρίως ενημέρωσης 

(r=0.952). Οι συσχετίσεις είναι σημαντικές σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 
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Συμμορφών

εται η 

εταιρεία σας 

με τους 

νόμους και 

τους 

κανονισμού

ς περί 

υγείας και 

ασφάλειας; 

Υπάρχει 

σύστημα 

διαχείρισης 

αποβλήτων; 

Η εταιρεία 

σας 

ακολουθεί 

τα πιο κάτω 

σε θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας 

(π.χ. 

πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Εκπαίδευσ

η] 

Η εταιρεία 

σας 

ακολουθεί 

τα πιο κάτω 

σε θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας 

(π.χ. 

πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Ενημέρωσ

η] 

Η εταιρεία 

σας 

ακολουθεί 

τα πιο κάτω 

σε θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας 

(π.χ. 

πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Επανεξέτα

ση των 

μέτρων] 

Η εταιρεία 

σας 

ακολουθεί 

τα πιο κάτω 

σε θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας 

(π.χ. 

πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Ιατρικός 

έλεγχος] 

Συμμορφώνεται η 

εταιρεία σας με τους 

νόμους και τους 

κανονισμούς περί 

υγείας και ασφάλειας; 

Pearson 

Correlation 

1 .671** .718** .765** .515** .612** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

Υπάρχει σύστημα 

διαχείρισης 

αποβλήτων; 

Pearson 

Correlation 

.671** 1 .686** .709** .570** .664** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

Η εταιρεία σας 

ακολουθεί τα πιο 

κάτω σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας 

(π.χ. πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Εκπαίδευση] 

Pearson 

Correlation 

.718** .686** 1 .952** .813** .699** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

Η εταιρεία σας 

ακολουθεί τα πιο 

κάτω σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας 

(π.χ. πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Ενημέρωση] 

Pearson 

Correlation 

.765** .709** .952** 1 .787** .772** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

Η εταιρεία σας 

ακολουθεί τα πιο 

κάτω σε θέματα 

Pearson 

Correlation 

.515** .570** .813** .787** 1 .688** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
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ασφάλειας και υγείας 

(π.χ. πυρκαγιάς, 

διαρροής,) 

[Επανεξέταση των 

μέτρων] 

N 42 42 42 42 42 42 

Η εταιρεία σας 

ακολουθεί τα πιο 

κάτω σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας 

(π.χ. πυρκαγιάς, 

διαρροής,) [Ιατρικός 

έλεγχος] 

Pearson 

Correlation 

.612** .664** .699** .772** .688** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 48: Βαθμός συσχέτισης μεταξύ συμμόρφωσης εταιρείας με νόμους και 

κανονισμούς, σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και συμμόρφωση με θέματα ασφάλειας και 

υγείας. 

 

Στη συνέχεια, στον πίνακας 49, παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των τρόπων 

εκπαίδευσης της εταιρίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας με τη γνώση για το ότι οι καινοτόμοι 

τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της ασφάλειας και 

υγείας. Μεταξύ όλων των μεταβλητών, υπάρχει θετική συσχέτιση με διαφορετικό βαθμό. Ο πιο 

ψηλός βαθμός συσχέτισης είναι στην περίπτωση μεταξύ του VR και του AR σαν τρόποι 

εκπαίδευσης (r = 0.892) όπου υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τους 

πιο πάνω τρόπους εκπαίδευσης. Η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών των παραδοσιακών τρόπων 

εκπαίδευσης είναι παραπλήσια θετική ασθενής γραμμική (r=0.336, 0.398, 0.391), λόγω ότι η 

συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών επηρεάζεται από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τους καινοτόμους τρόπους εκπαίδευσης (r=0.087). Οι συσχετίσεις 

είναι σημαντικές σε επίπεδο 0.05 (2-tailed). 
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Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Παρουσιά

σεις με 

PowerPoin

t] 

Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Ομιλίες] 

Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Πρακτική 

εξάσκηση] 

Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Ενημερωτ

ικά 

φυλλάδια] 

Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Εικονική 

πραγματικ

ότητα 

(VR)] 

Πως 

γίνεται η 

εκπαίδευσ

η σε 

θέματα 

ασφάλειας 

και υγείας: 

[Επαυξαν

όμενη 

πραγματικ

ότητα 

(AR)] 

Γνωρίζατε 

ότι οι 

καινοτόμοι 

τρόποι 

εκπαίδευσ

ης (π.χ. 

VR/AR) 

μπορούν 

να 

εφαρμοστ

ούν στην 

εκπαίδευσ

η της 

ασφάλειας 

και υγείας 

στην 

εργασία; 

Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Παρουσιάσεις με 

PowerPoint] 

Pearson 

Correlation 

1 .336* .398** .391* .239 .303 .087 

Sig. (2-tailed)  .029 .009 .010 .128 .051 .584 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Ομιλίες] 

Pearson 

Correlation 

.336* 1 .167 .557** .250 .205 .119 

Sig. (2-tailed) .029  .291 .000 .110 .192 .452 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Πρακτική 

εξάσκηση] 

Pearson 

Correlation 

.398** .167 1 .121 .333* .274 .210 

Sig. (2-tailed) .009 .291  .445 .031 .079 .183 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Ενημερωτικά 

φυλλάδια] 

Pearson 

Correlation 

.391* .557** .121 1 .121 .052 .160 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .445  .445 .745 .311 

N 42 42 42 42 42 42 42 
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Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Εικονική 

πραγματικότητα 

(VR)] 

Pearson 

Correlation 

.239 .250 .333* .121 1 .625** .022 

Sig. (2-tailed) .128 .110 .031 .445  .000 .892 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Πως γίνεται η 

εκπαίδευση σε 

θέματα ασφάλειας 

και υγείας: 

[Επαυξανόμενη 

πραγματικότητα 

(AR)] 

Pearson 

Correlation 

.303 .205 .274 .052 .625** 1 .146 

Sig. (2-tailed) .051 .192 .079 .745 .000  .355 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Γνωρίζατε ότι οι 

καινοτόμοι τρόποι 

εκπαίδευσης (π.χ. 

VR/AR) μπορούν 

να εφαρμοστούν 

στην εκπαίδευση 

της ασφάλειας και 

υγείας στην 

εργασία; 

Pearson 

Correlation 

.087 .119 .210 .160 .022 .146 1 

Sig. (2-tailed) .584 .452 .183 .311 .892 .355  

N 42 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 49: Βαθμός συσχέτισης μεταξύ τρόπων εκπαίδευσης της εταιρίας σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας με τη γνώση ότι οι καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) 

μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της ασφάλειας και υγείας. 

 

Στον πίνακα 50, φαίνεται η θετική τέλεια γραμμική συσχέτιση  (r=1.000) μεταξύ των δύο 

μεταβλητών οι οποίοι δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι με την εφαρμογή 

καινοτόμων τρόπων εκμάθησης (VR/AR) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων θα 

μειωθούν κατακόρυφα τα ατυχήματα και θα υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μοντέλα εκμάθησης. Ο βαθμός συσχέτισης είναι 

αρνητικός (r=0.129) των μεταβλητών, οι οποίοι αναφέρονται στο αν γνωρίζουν οι συμμετέχοντες 

τους καινοτόμους τρόπου εκμάθησης και αν πιστεύουν ότι αυτοί οι τρόποι θα βοηθήσουν στην 
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εξάλειψη των ατυχημάτων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα εκμάθσησης Οι συσχετίσεις 

είναι σημαντικές σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

 

 

Γνωρίζατε ότι οι 

καινοτόμοι 

τρόποι 

εκπαίδευσης 

(π.χ. VR/AR) 

μπορούν να 

εφαρμοστούν 

στην 

εκπαίδευση της 

ασφάλειας και 

υγείας στην 

εργασία; 

Πιστεύετε ότι με 

την εφαρμογή 

διάφορων 

μοντέλων 

εκμάθησης, για 

την υγειά και την 

ασφάλεια των 

εργαζομένων θα 

μειωθούν τα 

ατυχήματα και 

θα υπάρχει μια 

καλύτερη 

ποιότητα ζωής 

των 

εργαζομένων; 

Πιστεύετε ότι οι 

καινοτόμοι 

τρόποι 

εκμάθησης θα 

βοηθήσουν 

περισσότερο 

στην εξάλειψη 

ατυχημάτων σε 

σύγκριση με τα 

υφιστάμενα 

μοντέλα 

εκμάθησης. 

Γνωρίζατε ότι οι καινοτόμοι 

τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. 

VR/AR) μπορούν να 

εφαρμοστούν στην 

εκπαίδευση της ασφάλειας 

και υγείας στην εργασία; 

Pearson Correlation 1 .129 .129 

Sig. (2-tailed)  .416 .416 

N 42 42 42 

Πιστεύετε ότι με την 

εφαρμογή διάφορων 

μοντέλων εκμάθησης, για 

την υγειά και την ασφάλεια 

των εργαζομένων θα 

μειωθούν τα ατυχήματα και 

θα υπάρχει μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων; 

Pearson Correlation .129 1 1.000** 

Sig. (2-tailed) .416  .000 

N 42 42 42 

Πιστεύετε ότι οι καινοτόμοι 

τρόποι εκμάθησης θα 

Pearson Correlation .129 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .416 .000  
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βοηθήσουν περισσότερο 

στην εξάλειψη ατυχημάτων 

σε σύγκριση με τα 

υφιστάμενα μοντέλα 

εκμάθησης. 

N 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 50: Βαθμός συσχέτισης μεταξύ καινοτόμων τρόπων εκπαίδευσης και την εφαρμογή 

αυτών για την μείωση εργατικών ατυχημάτων. 
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5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, καταλήγουμε στα πιο κάτω αποτελέσματα. Στην έρευνα έλαβαν 

μέρος 42 άτομα εκ των οποίων οι 24 ήταν γυναίκες και οι 18 άντρες με ποσοστό συμμετοχής 

57.1% και 42.9% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 26 με 45 χρόνων με 76.2% και το μικρότερο η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 χρόνων με 

4.8%. Το επίπεδο μόρφωσης της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων είναι 59.5% μεταπτυχιακό και 

το 35.7% πανεπιστήμιο.  Τα περισσότερα άτομα εργάζονται στην εταιρία 2 με 5 χρόνια (42.9%) 

και τα λιγότερα μέχρι ένα χρόνο. Από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου φαίνεται πως η έρευνα 

έγινε σε ένα εύρος επιχειρήσεων όπως φαρμακοβιομηχανίες (31.0%), ποτών/τροφίμων (19.0%), 

κλινικών εργαστηρίων (16.7%), κατασκευαστικός τομέας (16.7%), ιατρεία/νοσοκομεία (2.4%) 

και άλλα (14.3%).  Οι εταιρίες στις οποίες εργοδοτούνται οι συμμετέχοντες είναι ανήκουν στην 

κατηγορία των μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πλειοψηφία των ατόμων να εργοδοτούνται σε 

εταιρία η οποία εργοδοτεί 1 με 50 άτομα (40.5%) και μεγαλύτερο των 301 ατόμων (38.1%). 

 Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, σχεδόν σε όλες τις εταιρίες (78.6%) 

υπάρχει εγχειρίδιο / σχέδιο για σύστημα ασφάλειας και υγείας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο 

από ανεξάρτητη αρχή και σύστημα καταγραφής ατυχημάτων (71.4%). Σε μεγάλο ποσοστό των 

εταιριών δεν έχουν γίνει σοβαρά ατυχήματα, ωστόσο υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

(33.3%) στο οποίο έχουν γίνει σοβαρά ατυχήματα.  Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν σημάνσεις 

στις προκαθορισμένες εξόδους και μόνο 4ις επιχειρήσεις δεν έχουν (9.5%) και όλες έχουν 

εξοπλισμό πυρόσβεσης με τις περισσότερες εταιρίες ‘’πολύ ‘’ και τις λιγότερες ‘’πολύ λίγο’’ 

(4.8%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει στην εταιρία της κουτί πρώτων βοηθειών, ωστόσο 

είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 19.0% δεν έχει. Ακόμη, σε περίπτωση ατυχήματος οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες γνωρίζουν πιο άτομο να καλέσουν αλλά υπάρχουν και αρκετοί οι 

οποίοι δεν γνωρίζουν (26.2%).  

Από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων, οι εταιρίες παρέχουν σε μεγάλο ποσοστό στους 

εργαζόμενους τους προστατευτικό εξοπλισμό όπως στολή, μάσκες, γάντια κάλυμμα παπουτσιών 

και κάλυμμα μαλλιών με όλους τους συμμετέχοντες να είναι πρόθυμοι να τον χρησιμοποιήσουν. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων το δάπεδο και οι χώροι εργασίας διατηρούνται 

καθαρά και στεγνά για τη μείωση των ατυχημάτων και των πτώσεων, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό 

(7.1%) απάντησε πως δεν διατηρούνται καθαρά και στεγνά το δάπεδο και οι χώροι εργασίας 
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πράγμα που αυξάνει τα ατυχήματα. Στην ερώτηση εάν γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τι να κάνουν σε 

περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει διαρροή κάποιου χημικού αντιδραστηρίου στο πάτωμα, στο 

δέρμα, στα μάτια και στο στόμα οι περισσότεροι απάντησαν θετικά. Υπήρχε όμως και ένα μικρό 

ποσοστό που απάντησε αρνητικά. Αυτό δείχνει πως η εταιρία δεν εκπαιδεύει σε ικανοποιητικό 

βαθμό το προσωπικό της. Οι συμμετέχοντες φαίνεται να αναγνωρίζουν ‘’πολύ’’ και να κατανοούν 

τις ενδείξεις, τις ετικέτες και τα προειδοποιητικά σήματα των δοχείων που φέρουν επικίνδυνα 

χημικά ή αντιδραστήρια σε μεγάλο ποσοστό (52.4%). Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ερώτηση 

εάν γνωρίζουν την διαδικασία αποθήκευσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών ή αντιδραστηρίων 

γνωρίζουν ‘’πολύ’’ (50.0%) τη διαδικασία ενώ οι λιγότεροι με 14.3% γνωρίζουν ‘’λίγο’’ τη 

διαδικασία, στη διαδικασία της μεταφοράς οι περισσότεροι γνωρίζουν ‘’πολύ’’ (40.5%) ενώ οι 

λιγότεροι (21.4%) γνωρίζουν ‘’λίγο’’, και στη διαδικασία απόρριψης το μεγαλύτερο ποσοστό 

(42.9%) γνωρίζει ‘’πολύ’’ και το μικρότερο ποσοστό (2.4%) γνωρίζει καθόλου’’.  

Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων υπάρχουν στις εταιρίες τους κατάλληλοι 

διαρρυθμισμένοι χώροι για την αποθήκευση των τοξικών και εύφλεκτων χημικών ουσιών και 

αντιδραστηρίων, ωστόσο υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν υπάρχει (7.1%). Όσον αφορά, 

το εάν υπάρχει επαρκής αερισμός / απαγωγοί στους χώρους εργασίας των συμμετεχόντων, οι 

περισσότεροι απάντησαν ‘’αρκετά’’ (42.9%). Οι εταιρίες των συμμετεχόντων εκπαιδεύουν 

‘’πολύ’’ με ποσοστό 38.1% τους εργαζόμενους σε θέματα ασφάλειας και υγείας ενώ υπάρχουν 

και εταιρίες που δεν εκπαιδεύουν καθόλου τους εργαζόμενους τους (9.5%). Επίσης, οι εταιρίες 

ενημερώνουν ‘’πολύ’’ με ποσοστό 33.3% τους εργαζόμενους τους για θέματα ασφάλειας και 

υγείας και υπάρχουν και εταιρίες οι οποίες δεν ενημερώνουν καθόλου τους εργαζόμενους τους 

(4.8%). Βάση των πιο πάνω και σε σχέση με την στατιστική ανάλυση δεδομένων, δεν υπάρχει 

σχεδόν καθόλου γραμμική συσχέτιση μεταξύ όλων των μεταβλητών, οπού υποδηλώνεται αν και 

υπάρχουν όλες οι πρόνοιες για αποφυγή και εξάλειψη ατυχημάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό σοβαρά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, οι εταιρείες στα θέματα ασφαλείας και υγείας, που αφορούν 

την εκπαίδευση, ενημέρωση, επανεξέταση των μέτρων και των ιατρικό έλεγχο, ενημερώνουν 

‘’πολύ’’ με ποσοστό 33.3% τους εργαζομένους, όπου φαίνεται μια θετική μέση γραμμική και 

ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ όλων των προαναφερθέντων μεταβλητών (r=-0.671, r=0.718, 

0.765, 0.515 και 0.612). Οι συντελεστές υποδηλώνουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ 
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των μεταβλητών στα μέτρα περί θέματα ασφαλείας και υγείας, οπού κυρίως η εκπαίδευση περί 

πρόληψης ατυχημάτων γίνεται μέσω κυρίως ενημέρωσης (r=0.952). Ωστόσο στο 9.5% των 

συμμετεχόντων, δεν γίνεται καθόλου ενημέρωση από τους εργοδότες, σε ότι αφορά τα θέματα 

περί υγείας και ασφαλείας. Γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών με ποσοστό 54.8% 

συμμορφώνονται ‘’πολύ’’ με τους νόμους και κανονισμούς περί υγείας και ασφαλείας και καμία 

εταιρεία δεν λαμβάνει καθόλου μέτρα βάση της νομοθεσίας. Όπως επίσης στο 45.2% των 

εταιρειών υπάρχει ένα ‘’πολύ’’ καλό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και μόνο σε 2 εταιρείες δεν 

υπάρχει σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.  

Όσο αφορά αν οι εργοδότες συμβουλεύονται τους εργαζόμενους σε θέματα ασφαλείας και 

υγείας, μόλις στο 23.8% συμβουλεύεται ‘’πολύ’’ από τους εργοδότες, και σε ένα μεγάλο ποσοστό 

της τάξεως του 19.0% δεν υπάρχει ‘’καθόλου’’ συμβούλευση. Ένα άλλο σημαντικό στατιστικό 

στοιχείο, οπού φαίνεται ένα ‘’αρκετά’’ μεγάλο ποσοστό ότι αισθάνονται εκτεθειμένοι σε 

κινδύνους στο χώρο εργασίας τους, και το 61.8% αισθάνεται ‘’μέτρια’’ ως ‘’καθόλου’’ 

εκτεθειμένοι σε κινδύνους.    

  Βλέπουμε ότι οι πιο συχνοί τρόποι εκπαίδευσης είναι οι παραδοσιακοί τρόποι σε θέματα 

ασφαλείας και υγείας όπου γίνονται μέσω παρουσιάσεων power point, με πρακτική άσκηση, μέσω 

ομιλιών και με ενημερωτικά φυλλάδια και σε καμία εταιρεία δεν γίνεται εκπαίδευση στην 

ασφάλεια και υγειά με τους καινοτόμους τρόπους εκπαίδευσης όπως είναι η εικονική και 

επαυξημένη πραγματικότητα. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι υπάρχουν εταιρείες που δεν 

εκπαιδεύουν καθόλου τους εργαζόμενους τους σε θέματα ασφαλείας και υγείας.  Μεταξύ όλων 

των μεταβλητών, υπάρχει θετική συσχέτιση με διαφορετικό βαθμό. Ο πιο ψηλός βαθμός 

συσχέτισης είναι στην περίπτωση μεταξύ του VR και του AR σαν τρόποι εκπαίδευσης (r = 0.892) 

όπου υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τους πιο πάνω τρόπους 

εκπαίδευσης. Η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών των παραδοσιακών τρόπων εκπαίδευσης είναι 

παραπλήσια θετική ασθενής γραμμική (r=0.336, 0.398, 0.391), λόγω ότι η συσχέτιση μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών επηρεάζεται από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες δεν 

γνωρίζουν τους καινοτόμους τρόπους εκπαίδευσης (r=0.087). 

Εν κατακλείδι το 59.5%, των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι οι καινοτόμοι τρόποι 

εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της ασφάλειας και υγείας 

στην εργασία. Σε συνέχεια ένα σχεδόν απόλυτο ποσοστό της τάξεως του 97.6% των 

συμμετεχόντων πιστεύουν ότι οι καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν απόλυτα 
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για την καλυτέρευση του τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, οπού θα μειωθούν 

καταλυτικά τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί στις εταιρείες και θα αυξηθεί η ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων. Το πιο πάνω υποστηρίζεται από το γεγονός ότι υπάρχει θετική τέλεια γραμμική 

συσχέτιση  (r=1.000) μεταξύ των μεταβλητών που δείχνει ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι με την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων εκμάθησης (VR/AR) για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων θα μειωθούν κατακόρυφα τα ατυχήματα και θα υπάρχει μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μοντέλα εκμάθησης.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι μετά από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, και οι 42 

συμμετέχοντες έδειξαν ενθουσιασμό με την δημιουργία μοντέλων εκμάθησης και την καινοτόμο 

τεχνολογία της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και είναι πρόθυμοι να 

επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογίες εφόσον θα βοηθήσει στη μείωση ακόμη και μηδενισμό των 

ατυχημάτων στην εργασία. Πολλές είναι οι εταιρίες στο εξωτερικό που ξεκίνησαν να εφαρμόζουν 

τις τεχνολογίες αυτές και έχουν δει εντυπωσιακά αποτελέσματα, βάση του ότι τα συγκεκριμένα 

συστήματα σχεδιάζονται ακόμη και συγκεκριμένα για κάθε εταιρεία εάν το επιθυμεί και έχουν ως 

στόχο την καλύτερη μάθηση από τους εργαζομένους. Στόχος είναι να εφαρμοστούν οι τεχνολογίες 

αυτές σε όλες τις επιχειρήσεις ακόμη και στις πιο μικρές. Η συνεχής έρευνα, εκπαίδευση και η 

καινοτομία συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα εργασίας και ενισχύουν την πρόοδο και την 

ανάπτυξη των εταιριών. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ερωτηματολόγιο: 

 

Ενότητα Α: Γενικές Πληροφορίες 

1) Ποιο είναι το φύλο σας;     Άρρεν:……     Θήλυ:…….. 

2) Ποια είναι η ηλικιακή σας ομάδα;   18-25……    26-45……  46-60…… 60+….. 

3) Ποιο το επίπεδο μόρφωσης σας;  

Βασική εκπαίδευση….   Πανεπιστήμιο….   Μεταπτυχιακό…… 

4) Πόσα χρόνια εργάζεστε σε αυτή την επιχείρηση; 0-1….. 2-5….  6-10…. 10+…. 

5) Σε ποιο τμήμα δουλεύετε;  Χημείο…… Παραγωγή…… Γραφεία/Διοίκηση …… 

6) Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας: Φαρμακοβιομηχανίες…… Κατασκευαστικός 

Τομέας ……. Ποτά/Τρόφιμα …… 

Κλινικά Εργαστήρια ……. Ιατρεία/Νοσοκομεία: …… Άλλο: ……… 

7) Από πόσα άτομα αποτελείται η εταιρεία σας: 1-50: ………  51-150: ………. 151-300: ……… 301>: …….. 

 

 

Ενότητα Β: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία  

 

Βαθμολόγησε τις πιο κάτω ερωτήσεις οι οποίες ισχύουν στην επιχείρηση σας, 

σημειώνοντας στο κατάλληλο πλαίσιο 

 

Α/Α Ερώτηση   Ναι      Όχι Δεν γνωρίζω 

1. Κατά πόσο γνωρίζεται αν υπάρχουν τα 

πιο κάτω στην εταιρία σας: Υπάρχει 

εγχειρίδιο ή σχέδιο για σύστημα 

ασφάλειας και υγείας πιστοποιημένο 

από αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή; 

   

2. Γνωρίζετε αν υπάρχει σύστημα 

καταγραφής ατυχημάτων; 

   

3. Έγιναν σοβαρά ατυχήματα κατά τη 

διάρκεια της εργασίας; 
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4. Σε περίπτωση κινδύνου υπάρχουν 

σημάνσεις στις προκαθορισμένες 

εξόδους; 

Καθόλου Λίγες Ικανοποιητικές 

   

5. Υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης σε 

όλους τους χώρους; 

Καθόλου Λίγος Ικανοποιητικός 

   

6. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στο 

τμήμα σας; 

Ναι Όχι Δεν γνωρίζω 

   

7. Σε περίπτωση ατυχήματός γνωρίζεται 

ποιο άτομο θα καλέσετε; 

Ναι Όχι  

   

8. Σας παρέχετε προστατευτικός 

εξοπλισμός ασφαλείας: 

 Στολή 

 Μάσκες 

 Γάντια 

 Κάλυμμα παπουτσιών 

 Κάλυμμα μαλλιών 

 Δεν χρειάζεται…… 

Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

    

    

    

    

 Είστε πρόθυμοι να χρησιμοποιείτε τον 

προστατευτικό εξοπλισμό ασφάλειας;  

Αν όχι γιατι;………………………………. 

Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

9. Το δάπεδο και οι χώροι εργασίας 

διατηρούνται καθαρά και στεγνά για να 

μειωθούν τα ατυχήματα και οι πτώσεις;  

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

10. Σε περίπτωση που χυθεί ή υπάρχει 

διαρροή κάποιου χημικού 

αντιδραστήριού στα πιο κάτω γνωρίζεται 

τι θα κάνετε; 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 
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 Στο πάτωμα 

 Στο δέρμα 

 Στα μάτια 

 Στο στόμα / κατάποση  

    

    

    

11. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε τις 

ενδείξεις, τις ετικέτες ή προειδοποιητικά 

σήματα των δοχείων που φέρουν 

επικίνδυνα χημικά ή αντιδραστήρια;  

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

12. Σημειώστε κατά πόσο γνωρίζεται τις πιο 

κάτω διαδικασίες για τις επικίνδυνες 

χημικές ουσίες ή αντιδραστήρια: 

 Αποθήκευση 

 Μεταφορά 

 Απόρριψη  

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

    

    

13. Υπάρχουν κατάλληλα διαρρυθμισμένοι 

χώροι για την αποθήκευση τοξικών και 

εύφλεκτων χημικών ουσιών ή 

αντιδραστηρίων; 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

14. Υπάρχει επαρκής αερισμός / απαγωγοί 

στους χώρους εργασίας; 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

15. Η εταιρεία σας ακολουθεί τα πιο κάτω σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας (π.χ. 

πυρκαγιάς, διαρροής,): 

 Εκπαίδευση 

 Ενημέρωση 

 Επανεξέταση των μέτρων 

 Ιατρικός έλεγχος  

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

    

    

    

16. Ναι Όχι Δεν γνωρίζω 
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Συμμορφώνεται η εταιρεία σας με τους 

νόμους και τους κανονισμούς περί 

υγείας και ασφάλειας; 

   

17. 

 

Υπάρχει σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων; 

Καθόλου Λίγο Επαρκές 

   

18. Ο εργοδότης σας, σας συμβουλεύεται 

για θέματα ασφάλειας και υγείας; 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

19. Αισθάνεστε εκτεθειμένος/η σε κινδύνους 

στο χώρο εργασίας σας;  

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

    

20. Σε σχέση με τους υπάρχοντες κινδύνους 

στο χώρο εργασίας σας (π.χ. από 

εργαλεία, ουσίες, όργανα, προϊόντα κτλ.) 

είστε: 

Πολύ καλά 

ενημερωμένος/

η 

καλά 

ενημερωμέν

ος/η 

λίγο 

ενημερ

ωμένος

/η 

καθόλου 

ενημερωμ

ένος/η 

    

21. Πως γίνεται η εκπαίδευση σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας: 

 Παρουσιάσεις με PowerPoint 

 Ομιλίες 

 Πρακτική εξάσκηση 

 Ενημερωτικά φυλλάδια 

 Εικονική πραγματικότητα (VR) 

 Επαυξανόμενη πραγματικότητα 

(AR) 

Ναι Όχι 
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22. Γνωρίζατε ότι οι καινοτόμοι τρόποι 

εκπαίδευσης (π.χ. VR/AR) μπορούν να 

εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία; 

Ναι Όχι 

23. Πιστεύετε ότι με την εφαρμογή 

διάφορων μοντέλων εκμάθησης, για 

την υγειά και την ασφάλεια των 

εργαζομένων θα μειωθούν τα 

ατυχήματα και θα υπάρχει μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων; 

  

24. Πιστεύετε ότι οι καινοτόμοι τρόποι 

εκμάθησης θα βοηθήσουν περισσότερο 

στην εξάλειψη ατυχημάτων σε σύγκριση 

με τα υφιστάμενα μοντέλα εκμάθησης. 

  

     

 

 

 


