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Πρόλογος - Ευχαριστίες 
 
 
      Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες, 
εκπαιδευτικούς, αλλά και παιδιά, είναι η πρόκληση σωματικών 
κακώσεων στη σχολική ζωή. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ως 
εκπαιδευτικός, αντιμετώπισα κατά καιρούς πολλές περιπτώσεις 
τραυματισμού μαθητών, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα δυσάρεστες 
συνέπειες πλην μιας, που κινδύνεψε σοβαρά η υγεία του μαθητή.  
   Με την ευκαιρία της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας, ανέλαβα 
με ευχαρίστηση ένα θέμα, που πιστεύω πως είναι από τα πλέον 
σοβαρά στη σχολική ζωή, μιας κι έχει να κάνει με τη σωματική 
υγεία των μαθητών.  
   Είναι αλήθεια πως ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται στο 
σπίτι ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγάλος ακόμα και αν ο 
κηδεμόνας βρίσκεται δίπλα του. Στο σχολείο με πολύ περισσότερα 
παιδιά και με ασφαλώς πολύ λιγότερους επιβλέποντες 
εκπαιδευτικούς, αλλά και με την παρουσία και άλλων παιδιών στο 
παιχνίδι, ο κίνδυνος να συμβεί κάποια σοβαρή σωματική κάκωση 
είναι πολύ μεγαλύτερος. 
   Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμα εντονότερο αφού οι 
εκπαιδευτικοί – επιτηρητές - είναι αναγκασμένοι να προσέχουν 
ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών. Ένας εκπαιδευτικός για περίπου 
100 μαθητές αναλογεί σήμερα στα Δημοτικά σχολεία της πόλης 
μας. 
   Έτσι λοιπόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία η προσεκτική μελέτη 
των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων, ώστε να αποφεύγονται 
ελλείψεις και κακοτεχνίες που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική 
υγεία των μαθητών.   
 
   Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω τον Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος, 
με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», έδωσε 
τη δυνατότητα να αποκτηθούν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με 
θέματα Προαγωγής Υγείας. 
   Συνηθίζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις να μπαίνουν τυπικές 
ευχαριστίες προς τους επιβλέποντες καθηγητές. Όμως θα ήθελα να 
εκφράσω τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες, αλλά και την 
απεριόριστη εκτίμησή μου, στα πρόσωπα του Καθηγητή, του Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστου Λιονή, 
καθώς και του Διδάκτορα του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντώνη Κούτη, που μεταξύ των άλλων μας 
συνδέει και μακρόχρονη γνωριμία. Ο κ. Χ. Λιονής ως επιβλέπων 
της παρούσης εργασίας, προσέφερε τον πολύτιμο χρόνο του, τόσο 
με τις επισημάνσεις και τα εκδοτικά του σχόλια όσο και με τις 
δημιουργικές προτάσεις και τις διορθώσεις του, που αφορούσαν 
την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Ο κ. Α. Κούτης υπήρξε 
συνταξιδιώτης σ’ αυτή τη μελέτη. Με τις πολύτιμες γνώσεις του 
και την εμπειρία του καθοδηγούσε την πορεία αυτής της 
μεταπτυχιακής εργασίας, σε όλα τα στάδια, προσφέροντας τις 
πολύτιμες συμβουλές του και την ανεκτίμητη υποστήριξή του. 
   Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου, που 
συνεργάστηκαν άψογα παρέχοντάς πληροφορίες για την κατάσταση 
των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων, καθώς και τον τότε 
υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού 
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Ηρακλείου, κ. Μανόλη Παπαδάκη, για την βοήθειά του στην επαφή 
με τα σχολεία. 
   Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στο Κέντρο Έρευνας και 
Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων και την διευθύντριά του, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Προληπτικής  Ιατρικής & Επιδημιολογίας 
Ελένη Πετρίδου, για τη χρήση της κλίμακας, που ελαφρώς 
τροποποιημένη χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής των 
πληροφοριών από τα Δημοτικά σχολεία.  
   Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που αν 
και απέκτησε ένα νέο μέλος κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού 
με βοήθησε πολύ ώστε να βρω το χρόνο που ήταν απαραίτητος για 
την ολοκλήρωσή του. 
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   Τα σχολεία και ιδιαίτερα οι χώροι που χρησιμοποιούν οι 
μαθητές στο διάλειμμα για παιχνίδι, οι αυλές, οι χώροι 
άθλησης, οι σκάλες, οι απότομες αλλαγές επιπέδου,  κρύβουν 
πιθανές εστίες κινδύνου και η προσεκτική εξέτασή τους 
αποσκοπεί στον περιορισμό της πιθανότητας  πρόκλησης σωματικών 
κακώσεων σε βάρος τους.   
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να επισημάνει και να 
παρουσιάσει τις βασικές τεχνικές ελλείψεις και λειτουργικές 
ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου, 
αναφορικά με τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικών κακώσεων στους 
μαθητές. 
   Για τη συλλογή των πληροφοριών, που περιλαμβάνει τόσο τον 
εσωτερικό όσο και τον περιβάλλοντα χώρο της σχολικής μονάδας 
χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα εκτίμησης της ασφάλειας στο 
σχολείο, που εφαρμόστηκε σε αντίστοιχη έρευνα σε σχολικά 
συγκροτήματα της πόλης των Αθηνών από το Κέντρο Έρευνας και 
Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) και συμπληρώθηκε με 
νέες μεταβλητές.  
   Για την υλοποίηση της μελέτης ερευνήθηκαν οι εγκαταστάσεις 
όλων των Δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. 
   Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 
Δημοτικών σχολείων είχε σημαντικές ελλείψεις που έθεταν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, τόσο στον εσωτερικό όσο και 
στον περιβάλλοντα χώρο τους. 
   Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στη 
προσπάθεια για πρόληψη των σωματικών κακώσεων των μαθητών των 
Δημοτικών σχολείων. 
 
 

Λέξεις κλειδιά: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, 
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Abstract 
 
 
Title: Risk factors for accidents in school environment.  
 
By:             N. Vrynas,   
Supervisors: 1.  Ch. Lionis,  Professor of Social and Family Medicine at University 
                             of  Crete 
  2. A. Koutis,  Dr. of Social and Family Medicine at University of Crete  
Date:    March  2010  

 
 

   Schoolyards, sport facilities, stairs, sudden changes in 
the playground level at schools, hide possible sources of risk 
for the students to get injured and a careful examination 
could reduce the likelihood of causing physical injury against 
them.---------- 
   The purpose of this study is to identify and present the 
main technical problems and operational needs of elementary 
schools in the city of Heraklion, regarding the risk of 
causing physical injury to students. -------------------------
-- In order to gather the information, regarding both the 
inside and the surroundings of schools areas, a scale was used 
to assess the safety of schools facilities, which has been 
applied in a similar survey in schools of Athens by the Centre 
for Research and Prevention of Injuries among the Young 
(CEREPRI), supplemented with new variables. 
   For the implementation of the survey, elementary schools 
facilities were checked in the city of Heraklion, Crete. 
  -The results showed that the majority of schools had 
significant deficiencies that put at risk the safety of 
students, both internally and in their surroundings. 
   This postgraduate work could be useful in efforts to 
prevent physical injury in schools. 
 
 
Key words: SCHOOL INJURIES, SCHOOL BUILDINGS, SCHOOLYARDS, ELEMENTARY SCHOOL SPORTS 

FACILITIES, PUPIL’S RISK FACTORS OF INJURY, RULES AND LEGISLATIONS OF SCHOOLS BUILDINGS. 
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1. Τα παιδικά ατυχήματα γενικά  
 
   Τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας 
των παιδιών σε όλο τον κόσμο1.  Στα αναπτυγμένα κράτη τα 
ατυχήματα είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου των θανάτων 
παιδιών στην ηλικιακή ομάδα ενός 1) έως 14 ετών2.  
   Δε μπορεί όμως να παραβλεφθεί το γεγονός ότι το 98% 
όλων των θανάτων παιδιών από τραυματισμούς συμβαίνουν 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου υπολογίζεται ότι περίπου 
1.000.000 παιδιά κάτω των 15 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από τραυματισμούς3.(Πίνακας 1). 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συνολικός αριθμός θανάτων μεταξύ παιδιών 1 -14 
ετών από τραυματισμούς στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, πενταετία 
(1991-95)* 

ΧΩΡΕΣ 
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
1991-95 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ 
ΘΑΝΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΠΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ (%) 

ΖΩΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΩΖΟΝΤΑΝ 
(1991-95) ΑΝ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΑΝ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1715 42 786 
ΑΥΣΤΡΙΑ 608 42 269 
ΒΕΛΓΙΟ 781 40 337 
ΓΑΛΛΙΑ 4.701 41 2.004 
ΔΑΝΙΑ 334 36 120 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.171 38 1.949 
ΕΛΒΕΤΙΑ 537 40 246 
ΕΛΛΑΔΑ 666 40 211 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 37.265 49 23.555 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3.183 29 454 

ΙΑΠΩΝΙΑ 7.909 36 2.617 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 357 39 133 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2.643 33 931 
ΙΤΑΛΙΑ 2.563 28 405 
ΚΑΝΑΔΑΣ 2.665 44 1.233 

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 12.624 53 9.996 
ΜΕΞΙΚΟ 29.745 30 21.965 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 864 30 186 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 982 36 507 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 519 47 324 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 4 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 294 37 93 
ΠΟΛΩΝΙΑ 5.756 44 3.507 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.524 40 1.071 
ΣΟΥΗΔΙΑ 391 33 --- 
ΤΣΕΧΙΑ 1.138 42 638 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 368 43 133 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 

Ο.Ο.Σ.Α. 
125.303 39 73.872 

 
* Σημείωση: Δεν περιέχεται στον πίνακα η Ισλανδία (37 
θάνατοι), το 
Λουξεμβούργο (34) και η Τουρκία. Αν η Τουρκία θεωρηθεί 
ότι είχε μόνο το μέσο όρο θανάτων των υπολοίπων χωρών, 
ακόμη 12.500 θάνατοι θα    προστίθεντο στη λίστα. 
 
 
   Ο όρος ατύχημα ορίζεται ως κάθε ασυνεχές (στιγμιαίο) 
συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη ή 
απώλεια ζωής,  υποδηλώνει δε ότι πρόκειται για συμβάν που 
οφείλεται σε έλλειψη τύχης και είναι απρόβλεπτο από τον 
πάσχοντα. 
   Τα παιδιά σε μικρή ηλικία είναι από τη φύση τους 
γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν αναπτυγμένη την αίσθηση 
του κινδύνου, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα 
ατυχήματα4. 
   Τα ατυχήματα που απειλούν τα παιδιά είναι πολλά: 
Τροχαία, πτώσεις, δηλητηριάσεις, εγκαύματα, πνιγμοί, κλπ. 
μπορούν δε να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, 
όπως στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο, στην παιδική 
χαρά, στις διακοπές... Όταν ένα παιδί τραυματίζεται 
σωματικά, τραυματίζεται και ψυχικά τόσο το ίδιο όσο και 
όλη η οικογένεια του. 
   Τα σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφεριολογικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών τα καθιστούν ιδιαίτερα 
επιρρεπή στα ατυχήματα. Τα είδη των ατυχημάτων που 
συμβαίνουν στα παιδιά αντανακλούν τόσο το επίπεδο της 
ανάπτυξής τους όσο και την έκθεσή τους σε διαφορετικούς 
κινδύνους στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, μέσα στο 
συγκεκριμένο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον 
τους3.  
   Η ηλικία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό παράγοντα για 
την πρόκληση ατυχημάτων με τις μικρότερες ηλικιακές 
ομάδες να είναι περισσότερο επιρρεπείς σε πρόκληση 
σωματικών βλαβών4.   Για παράδειγμα παιδιά κάτω των 4 ετών 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλική βλάβη 
από πτώση σε σύγκριση με μεγαλύτερα παιδιά (P < 0.005)5. 
   Ένα μη σοβαρό ατύχημα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να 
κάνει το παιδί περισσότερο προσεκτικό. Δυστυχώς όμως, 
πολλά από τα ατυχήματα είναι σοβαρά και καταλήγουν σε 
μόνιμες αναπηρίες ακόμα και σε θάνατο. Το κράτος και οι 
ενήλικες ευθύνονται για τη δημιουργία σωστής υποδομής, 
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ώστε το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές.  
 
 
2. Ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολείο 
  
   Το σχολικό περιβάλλον όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο 
από κινδύνους για ατυχήματα, αλλά συχνά αποτελεί πηγή 
δημιουργίας τέτοιων κινδύνων, λόγω της μικρής έμφασης που 
έχει δοθεί στη διαμόρφωση των χώρων και της υλικοτεχνικής 
υποδομής, ώστε να είναι ασφαλές για τους μαθητές και τους 
εργαζόμενους στο σχολικό συγκρότημα. 
   Τα πιο σημαντικά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο 
σχολείο είναι:  
 

• Πτώση στον αύλειο χώρο κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος  

• Τροχαίο ατύχημα έξω από το σχολείο  
• Πτώση από σκάλα 
• Πτώση στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Τραυματισμός από βίαιη ενέργεια  
• Τραυματισμός από σεισμική διαταραχή 
• Εγκαύματα από πρόκληση πυρκαγιάς  
• Πνιγμονή από κατάποση μικροαντικειμένων    
• Ηλεκτροπληξία. 
 
 

3. Σύντομο προφίλ των σχολικών ατυχημάτων  
 
   Σύμφωνα με στοιχεία της WHO εκτιμάται ότι πάνω από 3,7 
εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι τραυματίζονται κάθε χρόνο 
στο σχολείο. Οι τραυματισμοί στο σχολείο αποτελούν το 
10,25% του συνόλου των τραυματισμών παιδιών και εφήβων, 
ενώ 1 στους 400 τραυματισμούς παιδιών και εφήβων, ηλικίας 
5 έως 19 ετών που συνδέονται με θάνατο, συμβαίνουν στο 
σχολείο. Οι περισσότεροι τραυματισμοί (90%) που 
συμβαίνουν στα σχολεία δεν είναι αποτέλεσμα της βίας αλλά 
συμβαίνουν στις παιδικές χαρές και στους χώρους άθλησης 
ενώ οι πιο συχνές προκαλούνται από πτώσεις. Ακόμα οι 
άρρενες μαθητές τραυματίζονται πιο συχνά από τα θήλεα σε 
αναλογία περίπου ένα προς τρία (WHO).  
   Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
του φαγητού και των διαλειμμάτων, ενώ το σαράντα πέντε 
τοις εκατό είναι τραυματισμοί που συμβαίνουν στο κεφάλι6.   
   Το κόστος των σχολικών τραυματισμών είναι επίσης 
αρκετά μεγάλο. Μελέτες της WHO έδειξαν πως οι άμεσες 
ετήσιες δαπάνες από τους σχολικούς τραυματισμούς 
υπολογίζονται σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.  
   Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από τις οικογένειες των 
τραυματιών και από την κοινωνία ως σύνολο. Στις άμεσες 
δαπάνες που συνδέονται με τους σχολικούς τραυματισμούς 
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περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα ασφάλιστρα, τα νομικά 
έξοδα, οι χαμένες ώρες απασχόλησης του προσωπικού και οι 
πληρωμές για αποζημιώσεις. 
   
 
4. Σχολικοί θάνατοι και τραυματισμοί στις ΗΠΑ 
 
   Περισσότερα από 53 εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες περνούν περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού 
τους χρόνου στο σχολείο. Υπολογίζεται ότι 10 έως 25 τοις 
εκατό από τους 14 εκατομμύρια ακούσιους τραυματισμούς που 
συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών κάθε χρόνο, 
συμβαίνουν μέσα και γύρω από τα σχολεία. Κάθε χρόνο, ένας 
στους 14 μαθητές δέχεται ιατρική φροντίδα και απέχει 
προσωρινά από το σχολείο λόγω τραυματισμού. Μελέτες 
δείχνουν ότι τα παιδιά της σχολικής ηλικίας έχουν εννέα 
φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν ακούσια, 
παρά ως αποτέλεσμα άσκησης βίας, όταν βρίσκονται στο 
σχολείο7.  
   Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια στατιστικά στοιχεία για 
τους σχολικούς τραυματισμούς που συμβαίνουν στις ΗΠΑ: 
 

• Το 80% των μαθητών των Δημοτικών σχολείων θα 
χρειαστούν τις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια ενός 
με δύο ετών. 

• Οι πιο συχνές αιτίες των τραυματισμών που συνδέονται 
με το σχολείο και απαιτούν νοσηλεία είναι από κάποια 
πτώση (43%) και από αθλητικές δραστηριότητες (34%).  

• Περίπου 715.000 τραυματισμοί σχετίζονται κάθε χρόνο 
με αθλητικές δραστηριότητες 

• Περίπου 13.000 τραυματισμοί σχετίζονται με όργανα 
από παιδικές χαρές στο σχολείο κατά τη διάρκεια της 
σχολικής  
ώρας.  

• Το 2002, 26 παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω 
σκοτώθηκαν, και το 2001 υπολογίζεται ότι 4.500 
τραυματίστηκαν σε ατυχήματα που συνέβησαν με τα 
σχολικά λεωφορεία. Περισσότεροι από το 40% των 
θανάτων αυτών συνέβησαν σε παιδιά που κυκλοφορούσαν 
πεζά.  

• Οι τραυματισμοί στο σχολείο είναι πιο πιθανόν να 
συμβούν στις παιδικές χαρές στα γήπεδα ή στο 
γυμναστήριο. 

• Οι τραυματισμοί που συμβαίνουν στην παιδική χαρά 
είναι η κύρια αιτία τραυματισμών σε παιδιά ηλικίας 5 
έως 14 ετών. Σχεδόν το 40% αυτών  των τραυματισμών 
εμφανίζονται κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 
Σεπτέμβριο. Από το σύνολο των περιπτώσεων 
τραυματισμών που συμβαίνουν στις παιδικές χαρές το 
70% είναι πτώση στο έδαφος ενώ ένα 10% είναι από 
πτώση σε κάποιο όργανο. 
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• Οι τραυματισμοί των παιδιών ηλικίας 10 έως 14 ετών 
αποτελούν το 46% των τραυματισμών που συνδέονται με 
το σχολείο.  

• Πάνω από το ήμισυ του συνόλου των θανάτων που 
σχετίζονται με σχολικό λεωφορείο είναι παιδιά 
ηλικίας 5 έως 7 ετών. 

• Περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται στις 
ΗΠΑ κάθε χρόνο για τους τραυματισμούς παιδιών 
ηλικίας κάτω των 14 ετών. Μόνο για τους 
τραυματισμούς που συνδέονται με τα σχολικά λεωφορεία 
δαπανώνται 21 εκατομμύρια δολάρια για ιατρικά 
έξοδα.- 

• Τα αγόρια είναι τρεις φορές πιο πιθανό να 
τραυματιστούν στο σχολείο από τα κορίτσια. 

 
 
5. Σχολικοί τραυματισμοί στη Μεγάλη Βρετανία 
 
   Στη Μεγάλη Βρετανία οι τραυματισμοί στα σχολεία 
αντιπροσωπεύουν το 20 με 30% του συνόλου των ατυχημάτων 
και επειγόντων περιστατικών των παιδιών σχολικής ηλικίας. 
Ελάχιστες πληροφορίες όμως είναι διαθέσιμες σχετικά με 
την επιδημιολογία των σχολικών ατυχημάτων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Για δύο χρόνια εξετάστηκε μια περιοχή με  
55.521 παιδιά σχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε 135 
σχολεία. Από τις αναφορές των σχολείων προκύπτει πως η 
μέγιστη συχνότητα εμφάνισης των τραυματισμών είναι στην 
ηλικιακή ομάδα 10-12 ετών. Η αναλογία αγοριών κοριτσιών 
είναι 1,37: 1, ενώ οι ανεξέλεγκτες περιοχές όπως π.χ. οι 
παιδικές χαρές, οι σκάλες και οι διάδρομοι ήταν οι πιο 
συχνές αιτίες πρόκλησης σωματικών βλαβών στα παιδιά της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(σχετικός κίνδυνος 5.24,95% CI 
3.28-8.35)8.  
 
 
6. Σχολικοί τραυματισμοί που συμβαίνουν στην Ελλάδα— 
 
   Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει το Κέντρο 
Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), που 
προέρχονται από τέσσερα Νοσοκομεία της χώρας (Ν. Παίδων           
<< Αγλαΐα Κυριακού>>, Ασκληπιείο Βούλας, Γ.Π.Ν. Βόλου και 
Γ.Π.Ν. Κέρκυρας) προκύπτει ότι την πενταετία 1996 – 2000 
προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία αυτών των Νοσοκομείων 
λόγω ατυχήματος 70000 παιδιά ηλικίας 5 – 14 ετών. Το 18% 
αυτών των ατυχημάτων συνέβησαν μέσα ή γύρω από τα 
σχολεία9.  
   Κατά γενική εκτίμηση του εν λόγω Κέντρου μέσα στα 
σχολικά συγκροτήματα αλλά και γύρω από αυτά συμβαίνουν 
κάθε χρόνο 50.000 τραυματισμοί διαφόρων μορφών και 
βαρύτητας ανά ένα εκατομμύριο μαθητικού πληθυσμού. 
   Την εξαετία 1996-2001 σημειώθηκαν 23.000 ατυχήματα 
εντός του σχολείου, σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Το 40% 
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αυτών αφορούσε την ηλικιακή ομάδα 5-10 ετών και το 66% 
ήταν αγόρια. 
 
 
7.  Η νομοθεσία σχετικά με την κατασκευή και τους κανόνες  
    ασφαλείας των σχολικών κτηρίων  
 
7.1  Η νομοθεσία για τα σχολικά κτήρια στην Ελλάδα 
 
   Στην Ελλάδα η διαδικασία ίδρυσης ενός σχολικού κτηρίου 
περνάει μέσα από τον Οδηγό Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων 
Σχολικών Κτιρίων (ΟΔΩΕΣΚ) και  περιλαμβάνει την καταγραφή  
όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών / διαδικασιών, που 
απαιτούνται για την προετοιμασία της κατασκευής και της 
θέσης σε λειτουργία ενός σχολικού κτηρίου, σε συσχετισμό 
με τους αντίστοιχους αρμόδιους, για κάθε ενέργεια, φορείς  
καθώς και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες 
αυτές. 
Στον Οδηγό περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προετοιμασίες 
και οι διαδοχικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι 
την ολοκλήρωση του σχολικού κτηρίου και τη λειτουργία 
ενός σχολείου κατά τις εξής διακριτές φάσεις: 
   

• Απόκτηση γης (Κτηματολόγιο  - Απαλλοτρίωση - 
Παραχώρηση κλπ.) 

• Σύνταξη Μελετών (Κύριες Μελέτες Σχολικού Κτιρίου, 
Υποστηρικτικές Μελέτες, Έρευνες, Εγκρίσεις κλπ.) 

• Έκδοση Αδειών και Αποφάσεων 
• Εξοπλισμός Σχολείου – Λειτουργία 

 
   Ακολούθως και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα 
θέματα σχολικών κτηρίων στην Ελλάδα ο νόμος 3027/28-6-
2002 άρθρο 2 παρ. 5 με απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτει στην ΟΣΚ ΑΕ 
(Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων)   <<τη σύνταξη των 
Κτηριοδομικών Προτύπων για τις εκπαιδευτικές υποδομές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης>> και 
καθορίζει τις λεπτομέρειες εκτέλεσης του έργου.  
   Στο άρθρο 21 του προαναφερθέντος νόμου αναφέρεται πως 
με απόφαση του ΔΣ της ΟΣΚ Α.Ε. παραχωρείται η χρήση των 
κτηριακών υποδομών στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σύμβαση 
παραχώρησης, που υπογράφεται από δύο φορείς. Οι όροι που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης αποφασίζονται από 
το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ και τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ. 
(παράρτημα ο νόμος) 
   Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της ποιοτικής 
αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων, η Διεύθυνση Μελετών 
Συμβατικών Έργων της ΟΣΚ ΑΕ δημιούργησε ένα νέο 
περίγραμμα τεχνικών και κτηριολογικών απαιτήσεων10. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
Το περίγραμμα αυτό μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 9 

α) Ανασύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης 
β)  Ανασύνταξη προδιαγραφών για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια 
γ)  Σύνταξη προδιαγραφών για Ειδικά Σχολεία 
Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία και προδιαγραφές από ομάδες εργασίας του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., από το Υπουργείο Υγείας, 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την Ένωση Αναπήρων Ελλάδος, τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων, το 
Βρετανικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού για παιδιά ειδικών 
εξυπηρετήσεων του Αμερικανικού Υπουργείου Εκπαίδευσης. 
 
    Σχετικά με τα υπάρχοντα και λειτουργούντα σχολεία δεν 
προβλέπονται αλλαγές από κάποια νομοθεσία που να 
υποχρεώνουν τον αρμόδιο φορέα να ακολουθήσει τα νέα 
πρότυπα της κατασκευής των σχολικών κτηρίων. Επομένως 
πολλά από τα σχολικά κτήρια που έχουν ξεπεράσει τα είκοσι 
χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους, εξακολουθούν 
να λειτουργούν παρόλο που δεν πληρούν τις σχετικές 
προδιαγραφές.  
 
 
7.2  Οι Νομοθεσίες που αφορούν την ασφάλεια των  σχολικών  
     συγκροτημάτων σε άλλες χώρες 
 
7.2.1  Κανονισμός ασφαλείας των σχολείων στο Λουξεμβούργο 
 
   Το  μικρό κρατίδιο του Λουξεμβούργου διαθέτει ήδη από 
το 1979 κανονισμό ασφαλείας των σχολείων, ενσωματωμένο 
στους νόμους του κράτους και συνταγμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας11. Στον κανονισμό ασφαλείας προβλέπονται μεταξύ 
άλλων:  
 
  ●  Η αξιολόγηση και παραλαβή των σχολικών μονάδων. 
  ●  Η έγκριση των υπαρχουσών σχολικών εγκαταστάσεων. 
  ●  Η υγιεινή του σχολικού περιβάλλοντος.  
  ●  Η επιλογή της τοποθεσίας. 
  ●  Οι χώροι παιχνιδιού και διαλείμματος.  
  ●  Οι εγκαταστάσεις άθλησης και παιχνιδιού στον…….…. 
     ελεύθερο χώρο 
  ●  Η Πρόληψη ατυχημάτων έξω από το σχολικό κτήριο 
  ●  Η πυραντίσταση της κατασκευής  
  ●  Η πυρασφάλεια της σχολικής μονάδας 
  ●  Οι έξοδοι και οι διάδρομοι 
  ●  Η συντήρηση 
  ●  Η θέρμανση και ο κλιματισμός 
  ●  Ο φωτισμός 
  ●  Τα κλιμακοστάσια, οι κουπαστές, τα παράθυρα, οι 
     πόρτες, τα τζάμια κλπ.  
  ●  Οι ηλεκτρικοί διακόπτες και τα εργαστήρια 
  ●  Οι ειδικοί χώροι του σχολείου (κυλικείο, χώροι  
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     εορτών, κουζίνα κλπ.) 
  ●  Η ασφάλεια μετάβασης στο σχολείο 
  ●  Οι προσβάσεις και οι μετακινήσεις των ατόμων με 
     ειδικές ανάγκες 
  ●  Οι πρώτες Βοήθειες 
 
 
7.2.2 Η νομοθεσία για την ασφάλεια των σχολικών εγκατα-    
      στάσεων στη Μεγάλη Βρετανία 

 
   Οι ρυθμίσεις και οι κανονισμοί που διέπουν τις 
σχολικές εγκαταστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία καθορίζονται 
με Βασιλικό διάταγμα που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Φεβρουαρίου του 199912.  
   Μεταξύ άλλων προβλέπονται: 
 
  ●  Εύκολη πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες 
  ●  Απαραίτητες προδιαγραφές ώστε το κτήριο  να 
     παρέχει εύλογες αντιστάσεις στην υγρασία, στη 
     βροχή, στο χιόνι και τον αέρα. 
  ●  Ασφαλής διαφυγή σε περίπτωση πυρκαγιάς; 
  ●  Η θέρμανση των εγκαταστάσεων και η  θερμοκρασία 
     που πρέπει να έχουν τα σχολικά κτήρια ορίζεται 
     ανάλογα με τη δραστηριότητα που έχει οριστεί σε 
     κάθε χώρο. Για παράδειγμα: σε περιοχές όπου 
     υπάρχει χαμηλότερο από το κανονικό επίπεδο της 
     σωματικής δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή φυσική 
     αναπηρία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που είναι 
     σε ανάρρωση η θερμοκρασία ορίζεται στους 21 
     βαθμούς. Στους υπόλοιπους χώρους ορίζεται στους 18 
     βαθμούς, ενώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις ορίζεται 
     στους 15 βαθμούς. 
 
 
7.2.3 Οι νομοθεσίες που διέπουν την ασφάλεια των σχολικών 
      εγκαταστάσεων σε πολιτείες των ΗΠΑ 
 
 
   Το Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας Rhode Island των 
ΗΠΑ έχει εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα για τα σχολικά 
κτίρια: 
Ι. Η κρατική επιτροπή ανέγερσης σχολικών κτηρίων είναι 
υποχρεωμένη να καταρτίσει τα στάνταρ στον κώδικα 
κατασκευής κτηρίων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του 
παρόντος σχεδίου.   
ΙΙ.  Η κρατική επιτροπή ανέγερσης κτιρίων, η Πυροσβεστική 
υπηρεσία, η κρατική υπηρεσία υγείας, και το Υπουργείο 
Εργασίας και Κατάρτισης θα πρέπει να καθορίζουν αν τα 
σχολικά κτήρια συμμορφώνονται με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της πολιτείας13.  
   Το αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας της πολιτείας του 
Mississippi έχει εκδώσει ένα βοηθητικό οδηγό για την 
ασφάλεια της σχολικής μονάδας βασισμένο στην οικεία 
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νομοθεσία και προβλέπει μεταξύ άλλων σχετικά με τις 
σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις14:   
       
  ●  Ειδικές ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
  ●  Τις προδιαγραφές για τις πόρτες των αιθουσών 
     διδασκαλίας (36 inches πλάτος άνοιγμα προς τα 
     έξω)   
  ●  Ειδικό παράθυρο στις αίθουσες διδασκαλίας για 
     πρόσβαση επιχειρησιακών μονάδων έκτακτου κινδύνου 
  ●  Δίκτυο επικοινωνίας εντός της σχολικής μονάδας 
     μεταξύ των αιθουσών και του κεντρικού γραφείου 
  ●  Τις προδιαγραφές των πεζοδρομίων γύρω από τη 
     σχολική μονάδα 
  ●  Τον φωτισμό της σχολικής μονάδας (στην είσοδο και  
     την έξοδο, τον φωτισμό ασφαλείας, τις προδιαγραφές 
     των λαμπτήρων κλπ) 
  ●  Τα συστήματα θέρμανσης  
  ●  Τις προδιαγραφές για τις σκάλες όπου κρίνεται 
     απαραίτητο να έχουν χειρολαβές, να έχουν 
     τουλάχιστον 6 πόδια πλάτος (1,83 μ.,) πρόβλεψη για 
     ΑΜΕΑ* καθώς και ειδικές προδιαγραφές υλικών  
  ●  Τις προδιαγραφές για το έδαφος (χώρων πρασίνου –  
     αύλειων χώρων – χώρων άθλησης) 
 
   Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
πολιτείας του Colorado των ΗΠΑ έχει επίσης θεσπίσει 
προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, έχοντας ορίσει ως στόχο οι κανονισμοί 
αυτοί να παρέχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
εξυγίανση της λειτουργίας και της συντήρησης των σχολικών 
εγκαταστάσεων15.  
   Ο νόμος ορίζει πως αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία της πολιτείας του Colorado 
μέχρι το δωδέκατο βαθμό φοίτησης. 
   Για τα σχολεία που λειτουργούσαν πριν την ημερομηνία 
έναρξης αυτών των κανονισμών και για τα οποία θα 
απαιτούνταν κυβερνητικές δαπάνες ώστε να είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό που προβλέπουν οι κανονισμοί, ο νόμος προβλέπει 
πως τα σχολεία αυτά θα μπορούσαν να κριθούν αποδεκτά αν 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αν είναι ικανά και 
μπορούν να παραμείνουν έτσι σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
   Επίσης κάθε σχολείο έχει το δικαίωμα να προσβάλλει 
κάθε νόμο ή κανονισμό που θεωρεί υπερβολικά αυστηρό. Όλες 
οι παρατηρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο 
γραπτώς αναφέροντας την αυστηρότητα του νόμου καθώς και 
την αιτία που θεωρούν την εν λόγω ρύθμιση αυστηρή. Το 
Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει την υπόδειξη και να κάνει 
παρατηρήσεις που να συνάδουν με το καταστατικό.  
   Ο πρωταρχικός σκοπός του σχεδιασμού των Δημοτικών 
Σχολείων της Βιρτζίνια είναι η προστασία και η βελτίωση 
της ζωής καθώς και η ασφάλεια και η καλή διαβίωση των 
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ευρισκομένων εντός των σχολικών εγκαταστάσεων. Το σχέδιο 
κατασκευής ορίζεται από τον ευρύτερο κώδικα κατασκευής 
κτιρίων. Ο κώδικας ρυθμίζει τα πάντα, από τον αριθμό των 
ατόμων που μπορούν να μπουν σε μια αίθουσα, την 
τοποθέτηση της τουαλέτας, την προστασία από την πυρκαγιά 
έως και τις εξόδους κινδύνου. Επιπλέον ρυθμίσεις 
προβλέπονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες  την 
Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την 
υγεία, καθώς και άλλα16. 
   Η Γενική Συνέλευση της πολιτείας της Βιρτζίνια το 1997 
πέρασε ένα νόμο (HB 1851) που δίνει το δικαίωμα στα 
σχολικά συμβούλια να απαιτούν από όλα τα σχολεία τη 
διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας. Ο έλεγχος αυτός έχει 
σχεδιαστεί για να "αξιολογήσει” τις συνθήκες ασφάλειας σε 
κάθε δημόσιο σχολείο είτε αυτό αφορά τη σωματική ασφάλεια 
και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων είτε τα σχέδια 
ασφαλείας που αφορούν τους μαθητές που παρευρίσκονται σε 
εκδηλώσεις που συμβαίνουν στο σχολείο ή σε άλλους χώρους 
με τη συμμετοχή τους.----------------------------------  
   Ο νόμος ζήτησε επίσης από τους υπεύθυνους της δημόσιας 
εκπαίδευσης να αναπτύξουν μια λίστα πραγμάτων που πρέπει 
να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν από τους σχολικούς 
ελέγχους ασφαλείας.  Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει 
ένα πρωτόκολλο ελέγχου για την ασφάλεια του σχολείου ώστε 
να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη διενέργεια του 
ελέγχου. 
   Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει στο γραφείο της 
διεύθυνσης αντίγραφο του ελέγχου που έχει υποβληθεί. 
   Το σχολείο έχει επίσης την υποχρέωση να εκδίδει 
αντίγραφο αυτού του ελέγχου για εξέταση μετά από γραπτή 
αίτηση. 
   Τέλος στην πολιτεία του Οχάιο προβλέπονται μεταξύ 
άλλων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία σχολικών 
μονάδων17: 

• Η επιθεώρηση των κτηρίων και των γηπέδων των 
σχολείων 

• Η καλή κατάσταση των σωλήνων και των υδρορροών 
• Η συντήρηση της θέρμανσης και του κλιματισμού. Τα 

σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα 
που να αποδεικνύουν ότι έγινε η συντήρηση. 
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8. Αναγκαιότητα της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  
 
   Βασική αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η 
υψηλή συχνότητα των ατυχημάτων που συμβαίνουν στα 
σχολεία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και η πιθανή 
αντιμετώπισή τους από τη χρήση και αξιολόγηση των 
στοιχείων της έρευνας.  
   Επίσης η ανάγκη για εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών στο 
χώρο διαβίωσης και συναναστροφής των μαθητών. 
      Αντίστοιχες αναλύσεις για τη συχνότητα των ατυχημάτων 
που συμβαίνουν στα σχολεία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα 
στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά απ’ ότι φαίνεται και το 
Ηράκλειο δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τις άλλες μεγάλες 
πόλεις. Ένα βασικό ερώτημα επομένως που καλείται να 
απαντήσει η μελέτη είναι αν τα σχολεία του Ηρακλείου 
παρουσιάζουν πράγματι τεχνικές ελλείψεις και λειτουργικές 
ανάγκες, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα 
των μαθητών.  
 
 
9. Σκοπός και συνέπειες της έρευνας 
 
   Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να 
εκτιμήσει και να καταγράψει το επίπεδο ασφαλείας των 
σχολικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών σχολείων της πόλης 
του Ηρακλείου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, με τη χρήση 
μιας κλίμακας.  
 
   Μια τέτοια έρευνα θα είχε τις παρακάτω συνέπειες: 

• Αφενός μεν να ενημερώσει τους επιθεωρητές των 
σχολικών μονάδων, με ένα καταγεγραμμένο ιστορικό των 
σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης του Ηρακλείου (4η σε 
πληθυσμό πόλη της Ελλάδας), αφετέρου δε να τους 
δώσει τη δυνατότητα με μια γρήγορη ματιά να 
εκτιμήσουν τον βαθμό ασφαλείας των Δημοτικών 
σχολείων της πόλης. 

• Να αντιληφθούν οι  αρμόδιοι λειτουργοί το μέγεθος 
του προβλήματος 

• Να ενημερωθούν οι σχολικοί λειτουργοί αλλά και οι 
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για τις αιτίες που 
μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα στο περιβάλλον του 
σχολείου και με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους 
μαθητές ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των κινδύνων 
στους χώρους διαβίωσης και συναναστροφής με τους 
άλλους. 

 
   Ανάμεσα στις συνέπειες της μελέτης θα ήταν ακόμα: 

• Να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές 
δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση 
κινδύνου (σεισμού, πυρκαγιάς ή ατυχήματος), 
αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του προβλήματος. 
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• Να συμβάλλει η έρευνα γενικά στη Δημόσια Υγεία και 
στη βελτίωση του επιπέδου υγείας των μαθητών. 

• Να εξυπηρετήσει η αξιοποίηση της έρευνας σκοπούς της 
μάθησης.  

 
 
10. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
  
   Για την συγγραφή της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας 
έγινε ενδελεχής μελέτη της  Ελληνικής και διεθνούς 
βιβλιογραφίας. Για την εύρεση των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν 
οι βάσεις δεδομένων της Google, της Google Scholar, της 
PubMed, και της Medline. 
   Η καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών έγινε με το 
σύστημα Harvard. 
   Κατά την περιγραφή παλαιότερων ερευνών αποφεύχθηκαν οι 
μη σημαντικές λεπτομέρειες, παραμείναμε προσηλωμένοι στο 
συγκεκριμένο θέμα και περιορίσαμε την περιγραφή μελετών 
με πιο γενικά συμπεράσματα. 
   Ακολούθως δόθηκε έμφαση στα σημαντικότερα συμπεράσματα 
προσέχοντας να περιλαμβάνουν στοιχεία από διαφορετικές 
πολιοτικοκοινωνικές ομάδες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
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1. Υλικό  
 
   Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν οι πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν από όλα τα  Δημοτικά σχολεία της πόλης του 
Ηρακλείου Κρήτης και αφορούσαν τις βασικές τεχνικές 
ελλείψεις και λειτουργικές ανάγκες των κτηριακών τους 
εγκαταστάσεων, αναφορικά με τον κίνδυνο πρόκλησης 
σωματικών κακώσεων στους μαθητές.   
 
 
2. Περιοχή και περίοδος που διενεργήθηκε η μελέτη 
 
   Οι πληροφορίες αυτές καταγράφηκαν την περίοδο 
Σεπτεμβρίου του 2007 έως και Δεκεμβρίου του 2008 και 
αναλύθηκαν προκειμένου να αναγνωριστούν τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά τους. Για τις ανάγκες της μελέτης 
επιλέχθηκαν όλες οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός 
των ορίων της πόλης του Ηρακλείου, που καθορίστηκαν 
ανατολικά από τον Δήμο Αλικαρνασσού, Δυτικά από τον Δήμο 
Γαζίου και Νότια από τις παρυφές της πόλης.    
 
 
3. Μεθοδολογία 
 
3.1 Σύστημα καταγραφής των πληροφοριών 
 
   Η καταγραφή των πληροφοριών από τις σχολικές 
εγκαταστάσεις έγινε με τη χρήση μιας κλίμακας εκτίμησης 
της ασφάλειας στα Δημοτικά σχολεία που είχε 
χρησιμοποιηθεί σε ανάλογη έρευνα σε σχολεία των Αθηνών 
από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων 
(Κ.Ε.Π.Π.Α.). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
   Η κλίμακα αυτή, αφού συμπληρώθηκε με νέες μεταβλητές 
μετά την πιλοτική εφαρμογή της, χρησιμοποιήθηκε, μετά από 
σχετική άδεια από την διευθύντρια του Κ.Ε.Π.Π.Α κα Ελένη 
Πετρίδου καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 
αφού πρώτα εξετάστηκαν οι προτάσεις για τις αλλαγές. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 
 
 
3.2 Συμπλήρωση της κλίμακας 
 
   Η συμπλήρωση των μεταβλητών της κλίμακας έγινε με 
επιτόπιο έλεγχο των σχολικών μονάδων, έπειτα από σχετική 
άδεια που λάβαμε από τον διευθυντή της μονάδας. Η 
κωδικοποίηση της κλίμακας ήταν διχοτομική ενώ υπήρξαν και 
κάποιες περιγραφικές ή αριθμητικές απαντήσεις.   
 
 
3.3 Εύρεση των σχολικών μονάδων, επαφές με τα σχολεία 
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   Για την εύρεση των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων 
ζητήθηκαν τα στοιχεία από το αρμόδιο γραφείο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου. 
   Για τις επαφές με τους διευθυντές των Δημοτικών 
σχολείων ζητήθηκε η αρωγή του υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, 
ενώ ακολούθησαν απευθείας επαφές με τους διευθυντές στα 
Δημοτικά σχολεία με προκαθορισμένο ραντεβού. 
 
 
3.4 Δεδομένα που καταγράφηκαν 
 
   Με τη χρήση της ανωτέρω κλίμακας καταγράφηκαν δεδομένα 
που αφορούσαν: 
 

• Την παλαιότητα των σχολικών κτηρίων 
• Τα τετραγωνικά μέτρα αύλειου χώρου ανά μαθητή  
• Την κυκλοφοριακή ασφάλεια πέριξ του σχολικού 

συγκροτήματος 
• Τα κλιμακοστάσια, τους εξώστες και τις απότομες 

μεταβολές επιπέδου 
• Την πυροπροστασία 
• Την αντισεισμική προστασία 
• Τις αίθουσες πειραμάτων φυσικής και χημείας 
• Τον ηλεκτρισμός και τη θέρμανση 
• Τα υαλοστάσια 
• Το υλικό επίστρωσης των αύλειων χώρων 
• Τους εξωτερικούς χώρους άθλησης  
• Τις παιδικές χαρές εντός των σχολικών συγκροτημάτων 
• Τον αριθμός των επιτηρητών κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων 
• Τον έλεγχος συντήρησης της σχολικής μονάδος 
• Τις μεμονωμένες περιπτώσεις   

 
 
3.4.1 Παλαιότητα σχολικών κτηρίων 
 

Η παλαιότητα των σχολικών κτηρίων ορίζεται από το 
έτος κατασκευής των κτηρίων που στεγάζεται η σχολική 
μονάδα. Ένα χαρακτηριστικό της έρευνας που θα πρέπει να 
αναφερθεί, είναι πως εντός του περιβάλλοντος της σχολικής 
μονάδας ευρέθησαν κτήρια που είχαν κατασκευαστεί σε 
διαφορετική χρονική στιγμή. Για παράδειγμα σε ένα σχολικό 
συγκρότημα υπήρξε κτήριο που είχε κατασκευαστεί πριν από 
το 1960 και κτήριο που κατασκευάστηκε το 2006, και τα δυο 
κτήρια χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές και τους 
διδάσκοντες. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ειδικά 
για την παλαιότητα των σχολικών κτηρίων λαμβάνονται υπ’ 
όψη τα κτήρια και όχι τα σχολεία. Σε περίπτωση δηλαδή που 
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ένα σχολείο στεγάζεται σε δύο κτήρια, αυτά σημειώνονται 
χωριστά.  
 
 
3.4.2 Τετραγωνικά μέτρα αύλειων χώρων ανά μαθητή  
 
   Τα τετραγωνικά μέτρα αύλειων χώρων ανά μαθητή 
ορίζονται από την έκταση του αύλειου χώρου, των 
εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς  και την έκταση 
που καταλαμβάνουν οι παιδικές χαρές που βρίσκονται εντός 
της σχολικής μονάδας.  
   Δεν περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χώροι των κτηρίων, 
όπως αίθουσες και διάδρομοι.  
   Για την κατανόηση των αύλειων χώρων δίνονται οι 
παρακάτω ορισμοί: 
   Αύλειοι θεωρούνται οι χώροι που περιβάλλουν τα σχολικά 
κτήρια, αποτελούν μέρος του υπαίθριου χώρου των σχολείων, 
βρίσκονται εντός των ορίων των σχολικών συγκροτημάτων, 
ενώ χρησιμοποιούνται από τους μαθητές κατά την ώρα του 
διαλείμματος ή των αθλητικών δραστηριοτήτων. Δεν 
περιλαμβάνουν τον χώρο πρασίνου αλλά περιλαμβάνουν τα 
γήπεδα του μπάσκετ, του βόλεϊ ή άλλων αθλημάτων που τυχόν 
υπάρχουν στη σχολική μονάδα. 
   Με τον όρο τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή εννοούμε τα 
τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή στον 
αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.  Δεν 
υπολογίζονται οι εσωτερικοί χώροι του σχολικού 
συγκροτήματος όπως διάδρομοι, κλιμακοστάσια, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων και εξώστες. 
 
 
3.4.3 Κυκλοφοριακή ασφάλεια 
    
   Με τον όρο κυκλοφοριακή ασφάλεια εννοούμε κάθε μέτρο 
προστασίας που αφορά την πρόληψη ατυχημάτων που 
προέρχονται από τις μεταφορές στο Οδικό Περιβάλλον.  
   Σύμφωνα με την κλίμακα η κυκλοφοριακή ασφάλεια αφορά 
τον περιβάλλοντα χώρο της σχολικής μονάδας και 
διαβαθμίζει τις σχολικές μονάδες σε ασφαλείς, μερικώς 
ασφαλείς και ανασφαλείς, ως προς τη συγκεκριμένη 
μεταβλητή.  
   Ασφαλείς θεωρούνται οι σχολικές μονάδες που διαθέτουν  
διαβάσεις με διαγράμμιση για τους πεζούς, ειδικά σήματα 
από την τροχαία για την ύπαρξη σχολείου και προστατευτικά 
χωρίσματα κατά την έξοδο των μαθητών από το σχολείο.   
   Μερικώς ασφαλής θεωρούνται όταν διαθέτουν  μόνο ένα ή 
δύο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  
   Ανασφαλής θεωρείται μια σχολική μονάδα όταν οι 
διαβάσεις της δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. 
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3.4.4 Κλιμακοστάσια, εξώστες και απότομες μεταβολές 
      επιπέδου 
 
3.4.4.1 Κλιμακοστάσια 
     
   Τα κλιμακοστάσια  που ερευνήθηκαν βρίσκονταν: 
α. Στον αύλειο χώρο.  
β. Εντός των κτηρίων της σχολικής μονάδας  
γ. Στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.  
   Σχετικά με τα κλιμακοστάσια εξετάστηκαν τα παρακάτω 
δεδομένα: 
1. Αν ο σχηματισμός του κιγκλιδώματος επιτρέπει την   
αναρρίχηση πάνω στα κάγκελα ή το πέρασμα των παιδιών 
ανάμεσα.  
2. Αν η κουπαστή διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να 
αποκλείεται η χρησιμοποίησή της από τους μαθητές σαν 
τσουλήθρα. 
3. Αν υπάρχουν στηρίγματα - χειρολαβές και στις δύο  
πλευρές της σκάλας που να συνεχίζονται και στο 
πλατύσκαλο. 
4. Αν σε σκαλοπάτια με λεία επιφάνεια τοποθετείται 
αντιολισθητική ταινία στο ίδιο επίπεδο με το πάτωμα και 
σε απόσταση 5 εκ. από την ακμή τους. 
5. Αν οι σκάλες διακρίνονται εύκολα από τους γειτονικούς 
χώρους με κατάλληλο φυσικό  ή τεχνικό φωτισμό. 
6. Αν για σκάλες με πλάτος πάνω από 5 μέτρα και με 
περισσότερα από 5 σκαλοπάτια τοποθετούνται ενδιάμεσες 
χειρολαβές. 
 
 
3.4.4.2 Εξώστες και απότομες μεταβολές επιπέδου 
     
   Ως εξώστες θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι που 
βρίσκονται σε ορόφους των σχολικών κτηρίων. Οι απότομες 
μεταβολές επιπέδου εξετάζονται στους εξώστες αλλά και 
στον αύλειο χώρο της σχολικής μονάδας. Οι εξώστες και οι 
απότομες αλλαγές επιπέδου σύμφωνα με την κλίμακα θα 
έπρεπε να διαθέτουν προστατευτικά κάγκελα τέτοια ώστε να 
αποτρέπεται η πτώση των μαθητών από εκεί.  
 
 
3.4.5 Πυροπροστασία 
 
   Σύμφωνα με την κλίμακα ελέγχου για την πυροπροστασία 
ερευνήθηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 
1. Η ύπαρξη ή μη χειροκίνητου συστήματος συναγερμού και 
   συστήματος πυρόσβεσης 
2. Η ύπαρξη ενός τουλάχιστον πυροσβεστήρα σε κάθε όροφο   
   που να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης του.  
3. Ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας υπεύθυνου για τη 
   συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων. 
4. Ο φωτισμό ασφαλείας  
5. Η ύπαρξη ή μη σχεδίου ταχείας εκκένωσης του χώρου σε 
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   περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
6. Η διενέργεια ή μη άσκησης εκκένωσης του κτηρίου από 
   το σύνολο των μαθητών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 
7. Το άνοιγμα των θυρών αν έχει κατεύθυνση προς την 
   έξοδο. 
8. Τα υλικά κατασκευής αν είναι πυράντοχα. 
 
 
3.4.6 Αντισεισμική προστασία 

 
   Σχετικά με την αντισεισμική προστασία ερευνήθηκε: 
1. Αν το κτήριο έχει κατασκευαστεί με τις συγκεκριμένες 
   κτηριακές προδιαγραφές, καθώς και τους κανόνες 
   ασφάλειας, που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
2. Αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση  
   σεισμού το οποίο να περιλαμβάνει:  
   α) Πρόγραμμα καταφυγής μετά το σεισμό. 
   β) Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.   
   γ) Υπεύθυνο για το κλείσιμο των γενικών διακοπτών. 
3. Αν πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου 
   από το σύνολο των μαθητών σε περίπτωση σεισμού, 
   τουλάχιστον μια φορά το χρόνο 
4. Αν υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης των ατόμων με ειδικές  
   ανάγκες; 
 
3.4.7 Αίθουσες πειραμάτων φυσικής και χημείας 
 
   Τελευταία όλο και πιο συχνά παρατηρούνται στα σχολεία 
αίθουσες διαμορφωμένες  για πειράματα φυσικής και 
χημείας. Σχετικά με την ασφάλεια των αιθουσών αυτών 
εξετάστηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 
1. Αν υπάρχει προστατευτικό χώρισμα ανάμεσα στο χώρο του 
   πειράματος και στους μαθητές. 
2. Αν έχουν καθοριστεί οι οδοί διαφυγής σε περίπτωση 
   ατυχήματος 
3. Αν υπάρχει ντους ασφάλειας με άμεση προσβασιμότητα 
4. Αν ελέγχεται η λειτουργία του τουλάχιστον κάθε 6  
   μήνες. 
5. Αν υπάρχει λειτουργικό και ικανό φαρμακείο; 
6. Αν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας  
   (γυαλιά προστασίας με επαρκή προστασία και από τα 
   πλάγια, ειδικά γάντια, ειδικές συσκευές εισπνεόμενου 
   αέρα κλπ). 
7. Αν γίνονται πειράματα με φυτά, αν έχει προβλεφθεί η 
   περίπτωση αλλεργιογόνων ουσιών ώστε να ληφθούν τα 
   κατάλληλα μέτρα  (απομάκρυνση αλλεργικών μαθητών, 
   πλύσιμο χειρών κλπ.) 
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3.4.8 Ηλεκτρισμός - Θέρμανση 
 
   Για την αντιηλεκτροπληξιακή προστασία εξετάστηκε: 
α. Αν η σχολική μονάδα διαθέτει ρελέ διαφυγής του 
   ηλεκτρικού ρεύματος στον αντίστοιχο πίνακα του  
   ηλεκτρικού. 
β. Αν τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης βρίσκονται  
   σε άριστη κατάσταση. (Όχι κομμένα ή υπερφορτωμένα  
   καλώδια, όπως πολλά φις στο ίδιο πολύμπριζο). 
   Σχετικά με τη θέρμανση οι μεταβλητές που εξετάστηκαν 
ήταν το είδος της θέρμανσης που διέθετε η σχολική μονάδα 
(κεντρική θέρμανση, σόμπα πετρελαίου, ηλεκτρική σόμπα, 
θερμοσυσσωρευτές, ηλεκτρικά σώματα, αερόθερμα, 
κλιματιστικό μηχάνημα ή άλλο τι) και σε περίπτωση που 
υπάρχει θέρμανση με ανοιχτή φλόγα ή σπιράλ, αν υπάρχει 
μπροστά  προστατευτικό κάλυμμα. 
 
 
3.4.9 Υαλοστάσια 
 
   Εξετάστηκε αν τα υαλοστάσια  που χρησιμοποιούνται στα 
σχολεία  πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές του ΟΣΚ.    
   Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, τα υαλοστάσια που 
προβλέπονται σε οποιοδήποτε κούφωμα και χώρο εντός του 
σχολικού συγκροτήματος, πρέπει να φέρουν υαλοπίνακες 
ασφαλείας τύπου LAMINATED. Ο τύπος αυτός του τζαμιού έχει 
ενδιάμεσα λεπτή ζελατίνα και δεν γίνεται κομμάτια όταν 
σπάσει.  
 
 
3.4.10 Υλικό επίστρωσης των αύλειων χώρων 
 
   Εξετάστηκε το υλικό που επικαλύπτονται οι αύλειοι 
χώροι και μπορεί να είναι τσιμέντο, άσφαλτος, χαλίκι, 
χώμα, γρασίδι-χόρτο,  μωσαϊκό, ευένδοτα υλικά (καουτσούκ-
ταρτάν) ή κάποιο άλλο υλικό που περιγράφεται ακριβώς.  
 
 
3.4.11 Εξωτερικοί χώροι άθλησης 
 
   Οι εξωτερικοί χώροι άθλησης είναι αυτοί που βρίσκονται 
εντός της σχολικής μονάδας και περιλαμβάνουν τα γήπεδα 
μπάσκετ και βόλεϊ κατά κύριο λόγο. Ανάλογα με τις 
προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την κλίμακα 
χαρακτηρίζονται ασφαλείς, μερικώς ασφαλείς και 
ανασφαλείς. Ως χώρους άθλησης η μελέτη περιέλαβε 
αποκλειστικά τους εξωτερικούς χώρους των σχολικών κτηρίων 
που χρησιμοποιούνταν και ως αύλειοι χώροι κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων. Κλειστά γυμναστήρια δεν 
διέθεταν οι σχολικές μονάδες.  
   Οι αθλητικοί χώροι που μελετήθηκαν ήταν: τα γήπεδα 
μπάσκετ, καθώς και οι μεμονωμένες μπασκέτες, τα γήπεδα 
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βόλεϊ και ποδοσφαίρου, το σκάμμα, τα μονόζυγα και τα 
πολύζυγα. 
α. Όσον αφορά τα γήπεδα μπάσκετ για να χαρακτηριστούν ως 
   << ασφαλής κατασκευή >> θα έπρεπε σύμφωνα με τα  
   δεδομένα της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε, να  
   διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο, καθώς και ειδικά  
   προστατευτικά καλύμματα του σώματος των μπασκετών από  
   μαλακό υλικό, που να αποτρέπει τη βίαιη σύγκρουση των  
   μαθητών με το σίδερο της μπασκέτας. Τις ίδιες επίσης  
   προδιαγραφές ασφαλείας θα έπρεπε να τηρούν και οι  
   μεμονωμένες μπασκέτες.   
β. Σχετικά με το γήπεδο βόλεϊ, για να χαρακτηριστεί ως  
   ασφαλής κατασκευή εκτός του δαπέδου όπου ισχύει το  
   ίδιο με το γήπεδο μπάσκετ, θα έπρεπε επίσης να  
   διαθέτουν οι στύλοι προστατευτικά καλύμματα από μαλακό  
   υλικό, που να αποτρέπουν τη βίαιη σύγκρουση των  
   μαθητών.  
γ. Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα έπρεπε να διαθέτει χλοοτάπητα  
δ. Το σκάμμα θα έπρεπε να έχει μαλακό χώμα και να είναι 
   οριοθετημένο από τους υπόλοιπους αθλητικούς χώρους. 
ε. Τα μονόζυγα και τα πολύζυγα γενικά θα πρέπει να  
   αποφεύγονται σε χώρους χωρίς προστατευτικά στρώματα.  
 
 
3.4.12 Παιδικές χαρές  
 
   Οι παιδικές χαρές που έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη ήταν 
μόνο όσες βρίσκονταν εντός των σχολικών μονάδων. Θα 
πρέπει να σημειωθεί πως καμία παιδική χαρά δεν βρέθηκε 
εντός των σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου που 
εξετάσαμε. 
 
 
3.4.13 Αριθμός επιτηρητών κατά τη διάρκεια των 
       διαλειμμάτων 
 
   Ο αριθμός των επιτηρητών ορίζεται από τον διευθυντή 
του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που 
είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της προσοχής των 
μαθητών κατά την ώρα προσαγωγής τους στο σχολείο, την ώρα 
των διαλειμμάτων, καθώς και την ώρα της αποχώρησης από τη 
σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως 
επιτηρητές αλλάζουν τακτικά εκ περιτροπής. Υπεύθυνος για 
τον ορισμό των επιτηρητών, αλλά και της αναπλήρωσης σε 
περίπτωση κωλύματος είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ο 
αριθμός των επιτηρητών δεν είναι σταθερός από σχολείο σε 
σχολείο και είναι ανάλογος με το βαθμό δυσκολίας της 
επιτήρησης. Σχολεία με πολλούς μαθητές έχουν και 
περισσότερους επιτηρητές κατά την ώρα του διαλείμματος. Ο 
ακριβής αριθμός των επιτηρητών στις σχολικές μονάδες 
διαπιστώθηκε και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων.   
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3.4.14 Έλεγχος συντήρησης σχολικής μονάδας 
 
   Ο παράγοντας αυτός εξετάστηκε για να διαπιστωθεί πόσο 
συχνά γίνεται συντήρηση της σχολικής μονάδας 
 
 
3.4.15 Μεμονωμένες περιπτώσεις 
 
   Κατά την εφαρμογή της κλίμακας ελέγχου στις σχολικές 
μονάδες παρατηρήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις που θα πρέπει 
να αναφερθούν χωριστά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
εμφανίζουν. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στα 
αποτελέσματα με τον τίτλο <<Παρατηρήσεις – σχόλια>>.  
 
 
3.5 Διευκρίνιση των όρων σχολική μονάδα – σχολικό 
    συγκρότημα 
 
 
   Με τους όρους σχολική μονάδα και σχολικό συγκρότημα 
εννοούμε τα κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο των 
σχολείων. Υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις σχολικά 
συγκροτήματα που στέγαζαν παραπάνω από ένα σχολεία. Η 
κωδικοποίηση έγινε με βάση τον αριθμό των σχολικών 
συγκροτημάτων και όχι τον αριθμό των σχολείων. Ο αριθμός 
των μαθητών και των δασκάλων των σχολείων αυτών 
καταγράφηκε ενιαίος, ως σύνολο της σχολικής μονάδας. Οι 
αύλειοι χώροι, καθώς και οι λοιποί χώροι των σχολικών 
συγκροτημάτων αυτών, ήταν σε κοινή χρήση και από τα δυο 
σχολεία, ενώ οι μαθητές είχαν κοινές ώρες διαλειμμάτων. 
 
 
3.6 Είδος μελέτης, κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων   
 
   Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη, μια μελέτη 
επιπολασμού, που πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη όπως 
αναφέρθηκε χρονική περίοδο με επιτόπιο έλεγχο και 
συμπλήρωση της κλίμακας ελέγχου. Το λογισμικό που 
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν το Microsoft XL. Εδώ 
καταγράφηκαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις σχολικές 
μονάδες και βγήκαν οι πίνακες και τα σχήματα των 
αποτελεσμάτων.  
Τα δεδομένα ήταν διχοτομικά (categorical data). Οι 
απαντήσεις δόθηκαν με ΝΑΙ-ΟΧΙ ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις 
που αφορούσαν τους αθλητικούς χώρους και το υλικό 
επίστρωσης των αύλειων χώρων ήταν περιγραφικές.  
Η κλίμακα ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε ήταν περιγραφική, 
χωρίς βαθμολογικό σκορ ανάλογα με το βαθμό ασφαλείας των 
κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων, γι’ αυτό 
και δεν προσφέρεται για περεταίρω στατιστικές αναλύσεις.  
Συσχέτιση έγινε με  την παλαιότητα των σχολικών 
εγκαταστάσεων και την κατάσταση των καλωδίων όμως τα 
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αποτελέσματα ήταν εμφανή, ενώ το μέγεθος του δείγματος 
ήταν μικρό (39 σχολικές μονάδες) ώστε δεν κρίθηκε 
απαραίτητη κάποια περεταίρω στατιστική επεξεργασία.  
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
   Για τις ανάγκες της έρευνας εξετάστηκαν 48 Δημοτικά 
σχολεία στην πόλη του Ηρακλείου. Τα σχολεία αυτά 
στεγάζονταν σε τριάντα εννέα σχολικά συγκροτήματα  (Ν=39) 
τα οποία κωδικοποιήθηκαν και συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα ανάλογα με τα δεδομένα που ερευνήθηκαν. 
 
 
1. Παλαιότητα σχολικών κτηρίων 
 
   Εξετάστηκαν σαράντα τρία σχολικά κτήρια εντός των 39 
σχολικών συγκροτημάτων, (Ν=43).  
   Δεκατέσσερα σχολικά κτήρια είχαν κατασκευαστεί πριν 
από το 1969, (32,5%), δεκαεννέα σχολικά κτήρια είχαν 
κατασκευαστεί από το 1990 και μετά, (44,2%), ενώ δέκα 
σχολικά κτήρια είχαν κατασκευαστεί ανάμεσα στα έτη 1970 
και 1989, (23,3%). Μετά το 1985 είχαν κατασκευαστεί 
συνολικά είκοσι ένα σχολικά κτήρια, (48,80%). Ο μέσος 
όρος παλαιότητας ήταν περίπου τριάντα οχτώ έτη, (Μ.Ο.= 
37,79 έτη), ενώ η διάμεσος βρισκόταν στα είκοσι εννέα έτη 
(δ = 29 έτη).  
   Επίσης τρία (3) σχολικά κτήρια ήταν κατασκευασμένα 
πριν από το 1900, ενώ πέντε (5) σχολικά κτήρια ήταν 
κατασκευασμένα από το 1920 έως το 1935. (Σχήμα 1) 
 
 

Σχήμα 1.   Παλαιότητα Δημοτικών σχολικών κτηρίων της πόλης του 
Ηρακλείου N = 43  (2007 - 2008)
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2. Τετραγωνικά μέτρα αύλειου χώρου ανά μαθητή 
 
   Κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας 
(Σεπτέμβριος 2008 – Μάιος 2009) ο αριθμός των μαθητών των 
Δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου που 
καταγράφηκαν από την έρευνα, ήταν 9494 και το συνολικό 
εμβαδόν των αύλειων χώρων 40680 τμ. Η αντιστοιχία μαθητών 
ανά τετραγωνικά μέτρα ήταν 4,3 τ.μ./ μαθητή. (Σχήμα 2) 
    
 

Σχήμα 2.   Τετραγωνικά μέτρα αύλειου χώρου ανά μαθητή των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου    Ν = 39 (2007 - 2008)
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3. Κυκλοφοριακή ασφάλεια 
 
   Στα έντεκα από τα 39 σχολικά συγκροτήματα που 
εξετάστηκαν (28,20%)  υπήρχαν διαβάσεις με διαγραμμίσεις 
για τους πεζούς, καθώς και ειδική σήμανση για τα 
αυτοκίνητα που προειδοποιούσε για την ύπαρξη σχολείου. 
   Στα δεκαέξι σχολικά συγκροτήματα (41,00%), υπήρχε μόνο 
η μία παράμετρος από τις δύο: Η ειδική σήμανση ή οι 
διαβάσεις με διαγραμμίσεις, ενώ σε δώδεκα σχολικές 
μονάδες (30,80%) δεν υπήρχε καμία από τις δύο παραμέτρους 
της κυκλοφοριακής ασφάλειας.(Σχήμα 3)  
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Σχήμα 3.   Σηματοδότηση και διαγραμμίσεις των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης

Ν = 39 (2007 - 2008)
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   Ακολούθως βρέθηκαν είκοσι σχολικές μονάδες (51,30%), 
που διέθεταν προστατευτικά χωρίσματα κατά την έξοδο των 
μαθητών από το σχολείο και δεκαεννέα σχολικές μονάδες 
(48,70%), που δεν διέθεταν τα σχετικά προστατευτικά 
χωρίσματα. (Σχήμα 4) 
 

Σχήμα 4.   Προστατευτικά χωρίσματα κατά την έξοδο των μαθητών 
από το σχολείο στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του 

Ηρακλείου Ν =39 (2007 - 2008)

 19
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20
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   Τέλος οι σχολικές μονάδες που διέθεταν όλα τα παραπάνω 
προστατευτικά μέσα (διαγραμμίσεις, προειδοποιητικά σήματα 
οδικής κυκλοφορίας και προστατευτικά χωρίσματα) και 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασφαλείς σχετικά με την 
κυκλοφοριακή ασφάλεια ήταν έντεκα (28,20%,), ενώ εκείνες 
που δεν διέθεταν, ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 
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προστατευτικά μέσα και χαρακτηρίζονται ως μερικώς 
ασφαλείς ή ανασφαλείς ήταν είκοσι οχτώ (71,80%). (Σχήμα 
5) 
 

Σχήμα 5.   Κυκλοφοριακή ασφάλεια των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν = 39 (2007 - 2008)
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4. Κλιμακοστάσια, εξώστες, απότομες  μεταβολές   επιπέδου 
 
4.1 Κλιμακοστάσια 
 
     Βρέθηκαν τριάντα έξι σχολικές μονάδες που διέθεταν 
κλιμακοστάσια. Από αυτές οι επτά  (19,40%) πληρούσαν όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας που όριζε η κλίμακα και είκοσι 
εννέα (81,60%)δεν τις πληρούσαν. (Σχήμα 6) 
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Σχήμα 6.   Κατάσταση κλιμακοστασίων των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν= 36 (2007 - 

2008)
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   Αναλυτικά οι μεταβλητές που εξετάστηκαν για την 
ασφάλεια των κλιμακοστασίων των σχολικών μονάδων είναι οι 
εξής: 
 
α) Αν το κλιμακοστάσιο επιτρέπει την αναρρίχηση.  
   Βρέθηκαν δέκα τρεις  σχολικές μονάδες (36,00%) που τα 
κλιμακοστάσιά τους δεν επέτρεπαν την αναρρίχηση των 
μαθητών πάνω σ’ αυτά και είκοσι τρεις σχολικές 
μονάδες(64,00%)  που τα κλιμακοστάσιά τους επέτρεπαν την 
αναρρίχηση των μαθητών. (Σχήμα 7) 
 

Σχήμα 7.   Δυνατότητα αναρρίχησης των μαθητών στα κλιμακοστάσια 
των Δημοτικών σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 36  

(2007 - 2008)
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 29 

 
β) Αν η κουπαστή διαμορφωνόταν ανάλογα ώστε να μην 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τσουλήθρα από τους μαθητές. 
Σε είκοσι δύο σχολικές μονάδες (61,20%) η κουπαστή δεν 
ήταν σχετικά διαμορφωμένη, ενώ σε δέκα τέσσερεις σχολικές 
μονάδες  (38,80%) η κουπαστή ήταν έτσι διαμορφωμένη ώστε 
να μην μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τσουλήθρα. (Σχήμα 8)  
 

Σχήμα 8.   Διαμόρφωση της κουπαστής σις Δημοτικές σχολικές 
μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Ν = 36  (2007 - 2008)
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γ) Αν στα κλιμακοστάσια υπήρχαν χειρολαβές. Σε έντεκα 
σχολικές μονάδες (30,50%) τα κλιμακοστάσια διέθεταν  
χειρολαβές, ενώ σε είκοσι πέντε σχολικές μονάδες (69,50%) 
δεν διέθεταν χειρολαβές. (Σχήμα 9) 
 

Σχήμα 9.   Ύπαξη χειρολαβών στα κλιμακοστάσια των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων  της πόλης του Ηρακλείου Ν = 36  (2007 - 2008)
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δ) Αν υπήρχε αντιολισθητική ταινία στην άκρη των 
σκαλοπατιών. Σε επτά σχολικές μονάδες (19,40%) υπήρχε η 
σχετική αντιολισθητική ταινία, αντίθετα σε είκοσι εννέα 
σχολικές μονάδες (80,60%) δεν υπήρχε. (Σχήμα 10)  
 

Σχήμα 10.   Ύπαρξη αντιολισθητικής ταινίας στα κλιμακοστάσια των 
Δημοτικών σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 36  (2007 - 

2008)
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ε) Αν στα κλιμακοστάσια υπήρχε επαρκής φωτισμός. Σε 
τριάντα τέσσερεις σχολικές μονάδες (94,40%) ο φωτισμός 
ήταν επαρκής, ενώ σε δύο σχολικές μονάδες (5,60%) δεν 
υπήρχε επαρκής φωτισμός. (Σχήμα 11) 
 

Σχήμα 11.   Επάρκεια φωτισμού στα  κλιμακοστάσια των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου  Ν =  36  (2007 - 2008)
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4.2 Εξώστες    
 
   Όσον αφορά τους εξώστες τα αποτελέσματα έδειξαν: 
Στον έλεγχο αν υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα στους 
εξώστες, από τις είκοσι μία σχολικές μονάδες που είχαν 
εξώστες (Ν = 21), σε δώδεκα σχολικές μονάδες (57,10%) 
υπήρχαν προστατευτικά κάγκελα και σε εννέα σχολικές 
μονάδες (42,90%) δεν υπήρχαν προστατευτικά κάγκελα. 
(Σχήμα 12) 
 

Σχήμα 12.   Προστατευτικά κάγκελα στους εξώστες των 
Δημοτικών σχολικών μονάδων  της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 21  

(2007 - 2008)

12
57,10%

9
42,90%

Υπάρχουν προστατευτικά
κάγκελα στους εξώστες

Δεν υπάρχουν
προστατευτικά κάγκελα
στους εξώστες

 
 
 
4.3 Απότομες μεταβολές επιπέδου 
 
β) Στην ερώτηση αν υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα σε 
απότομες αλλαγές επιπέδου σε σύνολο δέκα τριών (Ν = 13) 
σχολικών μονάδων που είχαν απότομες αλλαγές επιπέδου, 
βρέθηκαν τέσσερεις σχολικές μονάδες (30,70%) που είχαν 
προστατευτικά κάγκελα και εννέα σχολικές μονάδες(69,30%)  
που δεν διέθεταν τα απαραίτητα για την ασφάλεια των 
μαθητών κάγκελα. (Σχήμα 13) 
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Σχήμα 13.   Προστατευτικά κάγκελα σε απότομες αλλαγές επιπέδου στις 
Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Ν = 13  (2007 - 

2008)

9
 69,30%

4
30,70%

Υπάρχουν προστατευτικά
κάγκελα σε απότομες
αλλαγές επιπέδου
Δεν υπάρχουν
προστατευτικά κάγκελα σε
απότομες αλλαγές επιπέδου

 
 
 
5. Πυροπροστασία 
 
   Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 
καθορίζουν την ασφάλεια των σχολικών μονάδων είναι η 
προστασία.  
   Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε κατά τη 
διάρκεια της έρευνας στις σχολικές μονάδες στην πόλη του 
Ηρακλείου, από τις τριάντα εννέα (Ν = 39) σχολικές 
μονάδες που εξετάστηκαν σχετικά με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς, που ορίστηκαν από την 
κλίμακα μέτρησης, μόνο οι εννέα (23,00%) βρέθηκαν να 
πληρούν όλες τις  προϋποθέσεις που είχαν οριστεί. 
Αντίθετα τριάντα σχολικές μονάδες (77,00%)δεν πληρούσαν 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές. (Σχήμα 14) 
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Σχήμα 14.   Πυροπροστασία των Δημοτικών σχολικών μονάδων της 
πόλης του Ηρακλείου  Ν = 39  (2007 - 2008) 

9
23%

30
77%

Σχολικές μονάδες που
πληρούσαν τις
προδιαγραφές
πυροπροστασίας της
κλίμακας
Σχολικές μονάδες που δεν
πληρούσαν τις
προδιαγραφές
πυροπροστασίας της
κλίμακας

 
 
   Στον έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη συστήματος 
πυρανίχνευσης, ευρέθησαν δέκα σχολικές μονάδες (25,60%) 
που διέθεταν σύστημα πυρανίχνευσης και είκοσι εννέα 
σχολικές μονάδες (74,40%) που δεν διέθεταν το εν λόγω 
σύστημα. (Σχήμα 15) 
 

Σχήμα 15.   Ύπαρξη συστήματος πυρανίχνευσης στις Δημοτικές 
σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 39  (2007 - 2008)

29
 74,40%

10
 25,60%

Σχολικές μονάδες που
διέθεταν σύστημα
πυρανίχνευσης
Σχολκές μονάδες που δεν
διέθεταν σύστημα
πυρανίχνευσης

 
 
 
   Στον έλεγχο για την ύπαρξη πυροσβεστήρων, τριάντα μία 
σχολικές μονάδες (79,50%) βρέθηκαν να διαθέτουν ένα 
τουλάχιστον πυροσβεστήρα, ενώ οκτώ σχολικές μονάδες 
(20,50%) δεν είχαν κανένα πυροσβεστήρα. (Σχήμα 16) 
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Σχήμα 16.   Ύπαρξη πυροσβεστήρων στις Δημοτικές σχολικές μονάδες 
της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 39  (2007 - 2008)

31
79,50%

8
20,50%

Σχολικές μονάδες που
διέθεταν ένα τουλάχιστον
πυροσβεστήρα
Σχολικές μονάδες που δεν
διέθεταν   πυροσβεστήρα

 
 
 
   Στην ερώτηση αν ελεγχόταν η ημερομηνία λήξης, από τις 
τριάντα μία σχολικές μονάδες (Ν=31) που διέθεταν 
πυροσβεστήρες, καταφατικά απάντησαν είκοσι εννέα (93,50%) 
και αρνητικά πως δεν ελεγχόταν η ημερομηνία λήξης, δέκα 
(6,50%). (Σχήμα 17) 
 

Σχήμα 17.   Έλεγχος ημερομηνίας λήξης πυροσβεστήρων των 
Δημοτικών σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου

 Ν = 31  (2007 - 2008)

29
93,50%

2
6,50%

Ελεγχόταν η ημερομηνία
λήξης των πυροσβεστήρων 

Δεν ελεγχόταν η
ημερομηνία λήξης των
πυροσβεστήρων 

 
 
    Στον έλεγχο για το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση 
πυρκαγιάς σε σύνολο 39 σχολικών μονάδων, ευρέθη πως σε 
δέκα εννέα σχολικές μονάδες (48,70%) δεν υπήρχε προσωπικό 
ασφαλείας, ενώ προσωπικό ασφαλείας υπήρχε σε είκοσι 
σχολικές μονάδες(51,30%). (Σχήμα 18) 
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Σχήμα 18.   Προσωπικό πυρασφάλειας Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου N = 39  (2007 - 2008)

19
48,70% 20

51,30%

Υπήρχε προσωπικό
πυρασφάλειας
Δεν υπήρχε προσωπικό
πυρασφάλειας

 
 
 
 
   Στον έλεγχο για φωτισμό ασφαλείας σε περίπτωση 
πρόκλησης πυρκαγιάς, σε τριάντα σχολικές μονάδες (76,90%) 
δεν υπήρχε φωτισμός ασφαλείας, ενώ σε εννέα σχολικές 
μονάδες (23,10%) υπήρχε ο απαραίτητος φωτισμός. (Σχήμα 
19) 
 

Σχήμα 19.   Φωτισμός ασφαλείας των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008)

30
76,90%

9
23,10%

Υπήρχε φωτισμός
ασφαλείας
Δεν υπήρχε φωτισμός
ασφαλείας

 
 
   Στην ερώτηση αν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, σε τριάντα 
δύο σχολικές μονάδες (82,00%) υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, 
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ενώ σε επτά σχολικές μονάδες(18,00%) δεν υπήρχε σχέδιο 
εκκένωσης. (Σχήμα 20) 
 

Σχήμα 20.   Σχέδιο εκκένωσης των  Δημοτικών σχολικών μονάδων 
της πόλης του Ηρακλείου σε περίπτωση πυρκαγιάς Ν = 39  (2007 - 

2008)

32
82,00%

7
18,00%

Υπήρχε σχέδιο εκκένωσης

Δεν υπήρχε σχέδιο
εκκένωσης

 
 
   Στην ερώτηση αν γινόταν άσκηση εκκένωσης για την 
πιθανότητα πυρκαγιάς, σε τριάντα τέσσερεις σχολικές 
μονάδες (87,20%) γινόταν άσκηση εκκένωσης, ενώ σε πέντε 
σχολικές μονάδες (12,80%) δεν γινόταν καμία άσκηση 
εκκένωσης. (Σχήμα 21) 
 

Σχήμα 21.    Άσκηση εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς των 
Δημοτικών σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39 

(2007 - 2008)

34
87,20%

5
12,80%

Γινόταν ασκηση εκκένωσης
για την πιθανότητα
πυρκαγιάς
Δεν γινόταν ασκηση
εκκένωσης για την
πιθανότητα πυρκαγιάς
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   Στον έλεγχο για το άνοιγμα των θυρών, σε είκοσι επτά 
σχολικές μονάδες (69,20%) το άνοιγμα των θυρών ήταν προς 
τα έξω, ενώ σε δώδεκα σχολικές μονάδες (30,80%) οι θύρες 
άνοιγαν προς τα μέσα. (Σχήμα 22) 
 

Σχήμα 22.  Κατεύθυνση ανοίγματος θυρών Δημοτικών            
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008)

12
30,80%

27
69,20%

Οι θύρες άνοιγαν προς τα
έξω
Οι θύρες άνοιγαν προς τα
μέσα

 
 
   Στον έλεγχο αν τα κτήρια των σχολικών μονάδων ήταν 
κατασκευασμένα από πυράντοχα υλικά, είχαμε είκοσι εννέα 
σχολικές μονάδες (74,40%) με κτήρια κατασκευασμένα από 
πυράντοχα υλικά και δέκα σχολικές μονάδες (25,60%) με 
κτήρια κατασκευασμένα από μη πυράντοχα υλικά. (Σχήμα 23) 
 

Σχήμα 23.   Αντοχή υλικών κατασκευής Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου στην πυρκαγιά Ν = 39  (2007 - 

2008)

10
25,60%

29
74,40%

Τα κτήρια ήταν
κατασκευασμένα από
πυράντοχα υλικά
Τα κτήρια δεν ήταν
κατασκευασμένα από
πυράντοχα υλικά
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6. Αντισεισμική προστασία 
 
   Σχετικά με την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων για την  
αντιμετώπιση των σεισμών καθώς και την αντισεισμικότητα 
της κατασκευής τους, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 
α) Οι Σχολικές μονάδες που ήταν αντισεισμικά 
κατασκευασμένες ήταν είκοσι τέσσερεις (61,50%), ενώ 
δεκαπέντε σχολικές μονάδες (38,50%)  δεν είχαν κτιστεί με 
αντισεισμική κατασκευή. (Σχήμα 24) 
 
 
 

Σχήμα 24.   Έλεγχος αντισεισμικότητας των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν = 39  (2007 - 2008) 

15
38,50%

24
61,50%

Σχολικές μονάδες που
πληρούσαν τις
προδιαγραφές
αντισεισμικής προστασίας
Σχολικές μονάδες που δεν
πληρούσαν τις
προδιαγραφές
αντισεισμικής προστασίας

 
 
β) Σχετικά με την ύπαρξη σχεδίου ανάγκης σε περίπτωση 
σεισμού, διαπιστώθηκε μετά από τον σχετικό έλεγχο πως 
τριάντα τρεις σχολικές μονάδες (84,60%) διέθεταν σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης, ενώ έξι σχολικές μονάδες (15,40%) δεν 
διέθεταν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού. 
(Σχήμα 25) 
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Σχήμα 25.   Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
σεισμού στις Δημοτικές σχολικές μονάδες του Ηρακλείου Κρήτης 

Ν = 39  (2007 - 2008)
6

15,40%

33
84,60%

Σχολικές μονάδες που
διέθεταν σχέδιο έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση
σεισμού
Σχολικές μονάδες που δεν
διέθεταν σχέδιο έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση
σεισμού

 
 
 

γ) Στην ερώτηση αν εκτελείτο άσκηση εκκένωσης της 
σχολικής μονάδας, τριάντα οκτώ σχολικές μονάδες απάντησαν 
καταφατικά (97,40%), ενώ μόλις σε μία σχολική μονάδα 
αναφέρθηκε πως δεν εκτελείτο άσκηση εκκένωσης για την 
προστασία από το σεισμό (2,60%). (Σχήμα 26)  

 

Σχήμα 26.   Εκτέλεση άσκησης εκκένωσης για πιθανότητα σεισμού 
στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν 

= 39  (2007 - 2008)

38
97,40%

1
2,60%

Σχολικές μονάδες που
εκτελείτο άσκηση
εκκένωσης
Σχολιές μονάδες που δεν
εκτελείτο άσκηση
εκκένωσης

  
 

δ) Στον έλεγχο για την ύπαρξη σχεδίου απομάκρυνσης των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε περίπτωση σεισμού 
θετικές στην ύπαρξη σχεδίου βρέθηκαν δέκα σχολικές 
μονάδες (25,60%), ενώ είκοσι εννέα σχολικές μονάδες 
(74,40%) δεν διέθεταν σχέδιο για ΑΜΕΑ. (Σχήμα 27) 
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Σχήμα 27.   Σχέδιο απομάκρυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
σε περίπτωση σεισμού, στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της 

πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν = 39  (2007 - 2008)

10
25,60%

29
74,40%

Σχολικές μονάδες που
διέθεταν σχέδιο
απομάκρυνσης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Σχολικές μονάδες που δεν
διέθεταν σχέδιο
απομάκρυνσης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 
 

   Στο σύνολό τους οι Δημοτικές σχολικές μονάδες της 
πόλης του Ηρακλείου που πληρούσαν όλα τα κριτήρια της 
κλίμακας μέτρησης σχετικά με την αντισεισμική προστασία 
ήταν  δέκα  (25,60%), ενώ είκοσι εννέα σχολικές μονάδες, 
(74,40%) δεν τα πληρούσαν. (Σχήμα 28) 
 

Σχήμα 28.   Αντισεισμική προστασία των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 39  (2007 - 2008)

10
25,60%

29
74,40%

Δημοτικές σχολικές
μονάδες που πληρούσαν
τα κριτήρια αντισεισμικής
προστασίας της κλίμακας

Δημοτικές σχολικές
μονάδες που δεν
πληρούσαν τα κριτήρια
αντισεισμικής προστασίας
της κλίμακας

 
 
 
 
 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 41 

7. Αίθουσες πειραμάτων  
 
   Ευρέθησαν  πέντε αίθουσες πειραμάτων στο σύνολο των 
τριάντα εννέα (Ν = 39) σχολικών μονάδων που εξετάστηκαν. 
Καμία από αυτές δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές 
ασφαλείας που αναφέρονταν στην κλίμακα. (Σχήματα 29,30, 
επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
   Στις παρακάτω ερωτήσεις απάντησαν αρνητικά και οι 
πέντε σχολικές μονάδες: 
α)  Υπάρχει προστατευτικό χώρισμα ανάμεσα στο χώρο του 
    πειράματος και   τους μαθητές; 
β)  Έχουν καθοριστεί οι οδοί διαφυγής σε περίπτωση  
    ατυχήματος; 
γ)  Υπάρχει ντους ασφάλειας με άμεση προσβασιμότητα; 
δ)  Ελέγχεται η λειτουργία του τουλάχιστον κάθε 6 μήνες; 
ε)  Υπάρχει λειτουργικό και ικανό φαρμακείο; 
στ) Υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας   
   (γυαλιά προστασίας με επαρκή προστασία και από τα 
    πλάγια, ειδικά γάντια, ειδικές συσκευές 

 εισπνεόμενου αέρα κλπ). 
ζ)  Αν γίνονται πειράματα με φυτά έχει προβλεφθεί η  
    περίπτωση αλλεργιογόνων ουσιών ώστε να ληφθούν τα 
    κατάλληλα μέτρα (απομάκρυνση αλλεργικών  
    μαθητών, πλύσιμο χειρών κλπ.) 
  

Σχήμα 29.   Αίθουσες πειραμάτων των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν = 39  (2007 - 2008)

34
 87,20%

5
12,80%

Σχολικές μονάδες που
διέθεταν αίθουσες
πειραμάτων
Σχολικές μονάδες που
δεν διέθεταν αίθουσες
πειραμάτων
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Σχήμα 30.   Αίθουσες πειραμάτων των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πολής του Ηρακλείου Κρήτης που διέθεταν τις 

προδιαγραφές ασφαλείας της κλίμακας  Ν = 39  (2007 - 2008)

5
100,00%

0
0,00% Σχολικές μονάδες με

αίθουσες πειραμάτων
που διέθεταν τις
προδιαγραφές
ασφαλείας της κλίμακας
Σχολικές μονάδες με
αίθουσες πειραμάτων
που δεν διέθεταν  τις
προδιαγραφές
ασφαλείας της κλίμακας

  
 
8. Ηλεκτρισμός - Θέρμανση 
 
8.1 Ηλεκτρισμός 
 
   Στην μεταβλητή που εξετάστηκε σχετικά με την ασφαλή 
λειτουργία του ηλεκτρικού ρεύματος, τριάντα δύο σχολικές 
μονάδες είχαν ρελέ διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος 
(82,00%), ενώ επτά σχολικές μονάδες (18,00%) δεν διέθεταν 
ρελέ διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος. (Σχήμα 31) 
 
 
 

Σχήμα 31.  Ύπαρξη ρελέ διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος στις 
Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου  Ν =  39 

(2007 - 2008)

32
82,00%

7
18,00%

Σχολικές μονάδες με ρελέ
διαφυγής του ηλεκτρικού
ρεύματος
Σχολικές μονάδες χωρίς
ρελέ διαφυγής του
ηλεκτρικού ρεύματος
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   Σχετικά με την κατάσταση των καλωδίων του ηλεκτρικού 
ρεύματος, βρέθηκαν είκοσι εννέα σχολικές μονάδες (74,40%) 
με καλώδια που βρίσκονταν σε καλή κατάσταση  και δέκα 
σχολικές μονάδες (25,60%) που τα καλώδιά τους δεν ήταν σε 
καλή κατάσταση (κομμένα ή φθαρμένα καλώδια). (Σχήμα 32) 
 
 

Σχήμα 32.   Κατάσταση των καλωδίων του ηλεκτρικού ρεύματος 
στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  

(2007 - 2008)

29
74,40%

10
25,60%

Σχολεία με καλώδια σε
καλή κατάσταση
Σχολεία με καλώδια
κομμένα ή φθαρμένα

 
 
   Συσχετίζοντας την κατάσταση των καλωδίων του 
ηλεκτρικού ρεύματος με την παλαιότητα των σχολικών 
κτηρίων προέκυψε πως: Από τα έντεκα σχολικά συγκροτήματα 
(Ν = 11) που είχαν κτιστεί από το 1959 και πριν, τα επτά 
(63,63%) δεν είχαν καλώδια σε καλή κατάσταση (κομμένα ή 
φθαρμένα), ενώ αντίστοιχα από τα είκοσι οχτώ σχολικά 
συγκροτήματα (Ν = 28) που είχαν κτιστεί από το 1960 και 
μετά, τα τέσσερα από αυτά (14,28%) δεν είχαν καλώδια σε 
καλή κατάσταση και από αυτά τα τρία (Ν = 3) ήταν 
κατασκευασμένα πριν από το 1970 και το ένα (Ν = 1) το 
1996 . (Σχήματα 32α και 32β) 
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Σχήμα 32α.  Κατάσταση καλωδίων σε Δημοτικές σχολικές μονάδες 
της πόλης του Ηρακλείου κατασκευασμένες πριν το 1960  Ν = 11 

(2007-2008)

4
36%

7
64%

Σχολικές μονάδες
κατασκευασμένες πριν το
1960 με καλώδια σε καλή
κατάσταση
Σχολικές μονάδες
κατασκευασμένες πριν το
1960 με καλώδια
φθαρμένα ή κομμένα

 
 

Σχήμα 32β.  Κατάσταση καλωδίων σε Δημοτικές σχολικές μονάδες 
της πόλης του Ηρακλείου κατασκευασμένες πριν το 1960  Ν = 28 

(2007- 2008)

24
86%

4
14%

Σχολικές μονάδες
κατασκευασμένες μετά το
1960 με καλώδια σε καλή
κατάσταση
Σχολικές μονάδες
κατασκευασμένες μετά το
1960 με καλώδια
φθαρμένα ή κομμένα

 
 
 
8.2  Θέρμανση 
 
   Σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά σχολικά κτήρια της πόλης του 
Ηρακλείου η κεντρική θέρμανση ήταν αυτή που επικρατούσε 
από κάθε άλλη μορφή θέρμανσης. Από τις τριάντα εννέα 
σχολικές μονάδες (Ν = 39) που εξετάσαμε μόνο σε μία δεν 
υπήρχε κεντρική θέρμανση και γινόταν χρήση ηλεκτρικής 
σόμπας (2,60%), στις υπόλοιπες τριάντα οχτώ σχολικές 
μονάδες (97,40%) υπήρχε κεντρική θέρμανση με λέβητα 
πετρελαίου και σώματα καλοριφέρ. (Σχήμα 33) 
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Σχήμα 33.   Είδος θέρμανσης στα Δημοτικά σχολικά κτήρια της πόλης 
του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008)

38
97,40%

1
2,60%

Σχολικά κτήρια με κεντρική
θέρμανση
Σχολικά κτήρια με σόμπα

    
 
9. Υαλοστάσια 
 
   Σύμφωνα με τον έλεγχο των σχολικών μονάδων 
διαπιστώθηκε πως: 
α) Υαλοπίνακες ασφαλείας είχαν έξι σχολικές μονάδες 
(15,40%), ενώ οι υπόλοιπες τριάντα τρεις σχολικές μονάδες 
(84,60%) δεν διέθεταν υαλοπίνακες με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν οριστεί. (Σχήμα 34) 

Σχήμα 34.   Χρήση υαλοπινάκων ασφαλείας στις Δημοτικές 
σχολικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 39  (2007 - 2008)

33
84,60%

6
15,40%

Σχολικές μονάδες με
υαλοπίνακες ασφαλείας
Σχολικές μονάδες χωρίς
υαλοπίνακες ασφαλείας

 
 
β) Στον έλεγχο αν υπήρχε έστω και ένας σπασμένος 
υαλοπίνακας την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας, σε τέσσερα 
σχολικά συγκροτήματα (10,30%) ευρέθη πως υπήρχε 
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τουλάχιστον ένας σπασμένος υαλοπίνακας, ενώ σε τριάντα 
πέντε σχολικές μονάδες (89,70%) δεν υπήρχε κανένας 
σπασμένος υαλοπίνακας. (Σχήμα 35) 
 

Σχήμα 35.   Σπασμένοι υαλοπίνακες στις Δημοτικές σχολικές 
μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008) 

35
89,70%

4
10,30%

Υπήρχε έστω και ένας
σπασμένος υαλοπίνακας
κατά την ημέρα
διεξαγωγής της έρευνας
Δεν υπήρχε κανένας
σπασμένος υαλοπίνακας
κατά την ημέρα
διεξαγωγής της έρευνας

   
γ) Στον έλεγχο σχετικά με την ασφάλεια των γυάλινων 
χωρισμάτων στον χώρο της σχολικής μονάδας, ευρέθη πως από 
τις δεκαέξι σχολικές μονάδες που είχαν γυάλινα χωρίσματα 
(Ν = 16) υαλοπίνακες ασφαλείας είχαν οι τέσσερεις 
(25,00%), ενώ οι υπόλοιπες δώδεκα (75%) είχαν απλούς 
υαλοπίνακες. (Σχήμα 36)  
 

Σχήμα 36.   Έλεγχος ασφάλειας των γυάλινων χωρισμάτων στις 
Δημ. Σχολ.  μονάδες της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης Ν = 16  

(2007 - 2008) 

4
25%

12
75%

Σχολικές μονάδες με
γυάλινα χωρίσματα
ασφαλείας
Σχολικές μονάδες χωρίς
γυάλινα χωρίσματα
ασφαλείας
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10. Υλικό επίστρωσης των αύλειων χώρων 
 
    Στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του 
Ηρακλείου το υλικό που κυριαρχούσε στις σχολικές αυλές 
ήταν η άσφαλτος και ακολουθούσαν το κουίκ (είδος 
χρωματιστού τσιμέντου),το τσιμέντο και τα πλακίδια.  
    Αναλυτικά σε δεκαεπτά σχολικές μονάδες (43,60%) οι 
αύλειοι χώροι τους καλύπτονταν αποκλειστικά από άσφαλτο, 
σε τρεις σχολικές μονάδες (7,70%) το υλικό επίστρωσης των 
αύλειων χώρων τους ήταν συνδυασμός ασφάλτου και 
πλακιδίων, σε επτά σχολικές μονάδες (17,90%) το κύριο 
υλικό που κάλυπτε τις αυλές τους ήταν το κουίκ, σε 
τέσσερεις σχολικές μονάδες (10,25%) το υλικό επίστρωσης 
των αύλειων χώρων τους ήταν τα πλακίδια, σε τρεις 
σχολικές μονάδες το υλικό επίστρωσης ήταν τσιμέντο 
(7,70%), σε τέσσερεις σχολικές μονάδες τα υλικά 
επίστρωσης ήταν τσιμέντο με πλακίδια μαζί(10,25%) και σε 
μια σχολική μονάδα (2,60%) ο αύλειος χώρος της καλυπτόταν 
από χαλίκι και πλακίδια. (Σχήμα 37) 
 

Σχήμα 37.   Υλικό επίστρωσης των αύλειων χώρων των Δημοτικών 
σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008)

7
17,90%

17
43,60%4

10,25%

4
10,25%

1
2,60%

3
7,70%

3
7,70%

Μόνο άσφαλτος
Άσφαλτος + πλακίδια
Μόνο τσιμέντο
Τσιμέντο + πλακίδια
χαλίκι + πλακίδια
μονο πλακίδια
κουίκ

 
 
 
11. Εξωτερικοί χώροι άθλησης 
 
   Σύμφωνα με τον έλεγχο των χώρων άθλησης προέκυψαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα: 
α) Γήπεδα μπάσκετ: Είκοσι δύο σχολικές μονάδες (56,41%) 
διέθεταν γήπεδο μπάσκετ από τις οποίες οι δεκαεννέα 
(86,40%) δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας που 
είχαν οριστεί στα κριτήρια της μελέτης, ενώ τρεις 
(13,60%) πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας. (Σχήμα 38) 
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Σχήμα 38.   Ασφάλεια των γηπέδων μπάσκετ των  Δημοτικών 
σχολικών  μονάδων της πόλης του Ηρακλείου  Ν = 22  

(2007 - 2008)
3

14%

19
86%

Γήπεδα μπάσκετ
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές
ασφαλείας
Γήπεδα μπάσκετ χωρίς
προδιαγραφές
ασφαλείας

 
 
β. Γήπεδα βόλεϊ: Από το σύνολο των είκοσι δύο γηπέδων 
βόλεϊ που βρέθηκαν στις δημοτικές σχολικές μονάδες της 
πόλης του Ηρακλείου (Ν = 22), τα είκοσι ένα (95,50%) ήταν 
μη ασφαλείς κατασκευές και μόλις ένα (4,50%) τηρούσε τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. (Σχήμα 39)  
 

Σχήμα 39.  Ασφάλεια των γηπέδων βόλεϊ των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 22  (2007 - 2008)

1
5%

21
95%

Γήπεδα βόλεϊ σύμφωνα με
τις προδιαγραφές
ασφαλείας
Γήπεδα βόλεϊ χωρίς
προδιαγραφές ασφαλείας

 
 
γ. Μεμονωμένες μπασκέτες: Σε έντεκα Δημοτικές σχολικές 
μονάδες της πόλης του Ηρακλείου (Ν = 11) υπήρχαν 
μεμονωμένες μπασκέτες από τις οποίες όμως καμία δεν 
πληρούσε τους κανονισμούς ασφαλείας.   
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δ. Σκάμμα: Σε μία Δημοτική σχολική μονάδα (Ν = 1) ευρέθη 
σκάμμα που επίσης δεν πληρούσε τις προδιαγραφές 
ασφαλείας. 
ε. Μονόζυγα, πολύζυγα: Σε τρεις σχολικές μονάδες (Ν = 3) 
υπήρχαν πολύζυγα, χωρίς κανένα όμως να πληροί τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
στ. Γήπεδα ποδοσφαίρου: Στις Δημοτικές σχολικές μονάδες 
που εξετάστηκαν δεν ευρέθησαν γήπεδα ποδοσφαίρου. 
 
 
12. Αριθμός επιτηρητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
 
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το σύνολο των 
μαθητών των σχολικών μονάδων ήταν 9494 μαθητές, και το 
σύνολο των επιτηρητών εκατόν πέντε (Ν = 105).  
   Η αναλογία μαθητών ανά επιτηρητή ήταν  90.4 μαθητές / 
επιτηρητή. (Πίνακας 2)   
 
Πίνακας 2.   Αριθμός επιτηρητών ανά Δημοτική σχολική 
μονάδα της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39 (2007 – 2008) 
Αύξων 
αρ. 

Τ.μ. Σχολικής 
μονάδας 

Πλήθος 
μαθητών 

Πλήθος  
επιτηρητών 

1 2500 125 2 
2 1103 370 3 
3 350 112 2 
4 650 180 3 
5 1606 221 3 
6 630 286 2 
7 365 372 3 
8 605 370 5 
9 1998 180 2 
10 1499 212 3 
11 2024 256 2 
12 610 235 3 
13 4510 213 2 
14 1086 350 2 
15 304 250 1 
16 389 165 3 
17 496 110 2 
18 497 110 1 
19 450 166 3 
20 602 130 2 
21 593 180 2 
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22 1466 224 2 
23 1216 272 2 
24 358 230 2 
25 700 278 3 
26 892 430 4 
27 983 299 3 
28 470 170 3 
29 363 195 2 
30 614 316 4 
31 2015 430 5 
32 1809 305 4 
33 1504 373 4 
34 263 190 3 
35 1100 361 3 
36 410 132 2 
37 2800 171 2 
38 650 320 3 
39 1200 205 3 

Σύνολα:    40680       9494       105 
 
 
13. Έλεγχος συντήρησης σχολικής μονάδος 
 
   Σχετικά με την διεξαγωγή ελέγχου για τη συντήρηση της 
σχολικής μονάδας διαπιστώθηκε πως σε τέσσερεις σχολικές 
μονάδες (10,25%) γινόταν πάνω από μια φορά το χρόνο 
έλεγχος συντήρησης, σε είκοσι τρεις σχολικές μονάδες 
(59,00%) γινόταν μία φορά το χρόνο έλεγχος συντήρησης, 
ενώ σε δώδεκα σχολικές μονάδες (30,75%) δεν γινόταν καμία 
φορά το χρόνο έλεγχος συντήρησης. (Σχήμα 40)        
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Σχήμα 40.   Έλεγχος συντήρησης των Δημοτικών σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου Ν = 39  (2007 - 2008)

23
59,00%

12
30,75%

4
10,25%

Δεν γινόταν καμία φορά το
χρόνο έλεγχος
συντήρησης
Γινόταν μια φορά το χρόνο
έλεγχος συντήρησης

Γινόταν πάνω από μια
φορά το χρόνο έλεγχος
συντήρησης

 
 
 
14. Παιδικές χαρές εντός των σχολικών συγκροτημάτων 
 
   Δεν βρέθηκε καμία παιδική χαρά εντός των σχολικών 
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου.  
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Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 
1. Γενικά 
 
   Από την έρευνα που διεξήχθη στα Δημοτικά σχολεία της 
πόλης του Ηρακλείου διαπιστώθηκε πως οι υποδομές στις 
κτηριακές τους εγκαταστάσεις, έχουν σημαντικότατες 
ελλείψεις, ενώ στους τομείς της ασφάλειας που εξετάστηκαν 
διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις, η ανεπάρκεια των 
μέσων και η ακαταλληλότητα των χώρων και των υλικών.  
   Από την εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
διαπιστώθηκε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι 
έλεγχοι στα σχολικά κτήρια είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι 
και διεξάγονται τακτικά στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Τα 
αποτελέσματα όμως των ερευνών πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 
δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, αλλά κοινοποιούνται στα 
αρμόδια υπουργεία και στους διευθυντές των σχολείων.  
   Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία, τη 
Σουηδία, αλλά και τη Γερμανία τα αρμόδια Υπουργεία έχουν 
κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ασφάλειας των 
δημοτικών σχολείων ενώ έχουν νομοθετήσει όπως είδαμε 
αρκετές περιπτώσεις με κάθε λεπτομέρεια.   
   Στην Ελλάδα επισήμως δεν διεξάγονται παρόμοιες έρευνες 
πλην μιας που είχε διεξαχθεί από το Κ.Ε.Π.Π.Α σε δημοτικά 
σχολεία των Αθηνών. Ως εκ τούτου τα συγκρίσιμα 
αποτελέσματα είναι περιορισμένα, ενδεικτικά όμως σε 
αρκετές περιπτώσεις για την εικόνα των σχολείων της πόλης 
που εξετάζουμε. Από τη συγκεκριμένη έρευνα καταγράφηκε πως 
από τα  120 σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Περιφέρεια Αθήνας, που εξετάστηκαν το 1993, βρέθηκε ότι: 
-Μόνο το 52% των σχολείων διαθέτει διαβάσεις πεζών και 
προστατευτικά κιγκλιδώματα στην έξοδο από το σχολικό 
κτίριο. 
-Μόνο το 57% των σχολείων διαθέτει συσκευές πυρόσβεσης, 
που όμως συνήθως δεν επαρκούν στον αριθμό ούτε βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
-Μόνο στο 32% των σχολείων υπάρχουν στηρίγματα-χειρολαβές 
και στις δύο πλευρές της σκάλας. 
-Μόνο στο 12% των σχολείων δεν βρέθηκε ούτε ένα σπασμένο 
τζάμι και 
   Σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί τουλάχιστον ο τομέας 
της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων η ΟΣΚ ΑΕ είχε 
προχωρήσει με λεπτομερείς οδηγίες στην αναβάθμιση των 
σχολικών μονάδων δημιουργώντας ένα νέο περίγραμμα 
τεχνικών και κτιριολογικών απαιτήσεων που όπως είδαμε 
περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
   Για την υλοποίηση μάλιστα του παραπάνω πλαισίου 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία και προδιαγραφές από ομάδες 
εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., από το 
Υπουργείο Υγείας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την Ένωση Αναπήρων 
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Ελλάδος, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Παγκόσμια 
Ένωση Αναπήρων, το Βρετανικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και το 
Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού για παιδιά ειδικών 
εξυπηρετήσεων του Αμερικανικού Υπουργείου Εκπαίδευσης. 
   Με το σχέδιο αυτό όπως αναφέρεται στο τεύχος της ΟΣΚ 
ΑΕ οι μελετητές έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
και πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να 
προχωρήσουν στην εκπόνηση των μελετών σχολικών κτιρίων με 
υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται 
λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας.  
   Η διαδικασία όμως αυτή ποτέ δεν φαίνεται να έχει 
ακολουθηθεί πιστά κατά την ανέγερση των νέων σχολικών 
μονάδων. Οι προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στη 
μελέτη της ΟΣΚ ΑΕ δεν εφαρμόζονται στα σχολεία με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι μαθητές 
να εκτίθενται σε καθημερινό κίνδυνο πρόκλησης σωματικών 
κακώσεων. 
   Η μελέτη αυτή δεν ήταν δυνατόν να περιλάβει όλες τις 
παραμέτρους της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων, 
επικεντρώθηκε όμως στις πιο σημαντικές και αυτές που ήταν 
άμεσα ορατές από τον μελετητή. Περιπτώσεις που απαιτούσαν 
ενδελεχή εξέταση από πολιτικό μηχανικό ή άλλον 
ειδικευμένο στα θέματα των σχολικών εγκαταστάσεων, όπως η 
ποιότητα της κατασκευής ή η χρήση των κατάλληλων υλικών, 
δεν ελήφθησαν υπ’ όψη στην παρούσα μελέτη. Θα μπορούσε 
όμως να συμβεί σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση, εφ’ όσον τα 
στοιχεία αυτής της μελέτης αξιολογηθούν από τους 
αρμόδιους φορείς και τεθεί θέμα περεταίρω έρευνας.  
   Μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισε η έρευνα ήταν η 
ακριβής μέτρηση του εμβαδού της σχολικής αυλής σε 
περιπτώσεις που δεν υπήρχαν τα σχέδια του μηχανικού της 
σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις αυτές η μέτρηση έγινε 
από τον ίδιο τον μελετητή με τη χρήση απλού μέτρου και 
εύρεση του εμβαδού.  
   Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχόλησε ήταν ο χρόνος 
διεξαγωγής. Η διαδικασία του ελέγχου των σχολικών μονάδων 
στον τομέα της ασφάλειας απαίτησε αρκετό χρόνο, κάτι που 
δεν ήταν ορατό από το ξεκίνημα της έρευνας. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα και 
των Χριστουγέννων, αλλά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
τα σχολεία είναι κλειστά, όπως και στις επίσημες αργίες. 
Ο καθαρός χρόνος επομένως, συνυπολογιζομένων και των 
προγραμματισμένων συναντήσεων με τους διευθυντές που σε 
ορισμένες περιπτώσεις αναβλήθηκαν αρκετές φορές, δεν ήταν 
αρκετός ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα το πρώτο ακαδημαϊκό 
έτος της εφαρμογής της. Το ζήτημα του χρόνου – διάρκειας  
διεξαγωγής της έρευνας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη 
σε περίπτωση συμπληρωματικού ελέγχου των σχολικών 
εγκαταστάσεων.  
   Ένα ακόμα θέμα που μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της έρευνας και που έχει άμεση σχέση με την 
ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, έχει να κάνει με την 
αισθητική του σχολικού περιβάλλοντος.  
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   Η έλλειψη χαρακτήρα είναι τόσο έντονη, ώστε, βλέποντας 
κανείς ένα σχολείο από μακριά, πολλές φορές μπορεί πολύ 
εύκολα να ξεγελασθεί και να νομίσει ότι είναι κτίριο της 
νομαρχίας ή άλλο δημόσιο κτίριο. Επίσης, ένα άλλο 
πρόβλημα της αισθητικής των σχολικών κτιρίων είναι ότι 
δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία των παιδιών. Είναι πολύ 
δύσκολο για κάποιον που βλέπει ένα διδακτήριο να 
αντιληφθεί αν πρόκειται για δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο. 
Την έλλειψη προσαρμογής στην ηλικία τη διαπιστώνει κανείς 
τόσο στο μοντέλο της γενικής κάτοψης όσο και στην αίθουσα 
διδασκαλίας. Εμφανής όμως είναι και η έλλειψη πρασίνου 
από τους αύλειους χώρους, κάτι που οδηγεί τους μαθητές να 
ζουν σε περιβάλλον που κυριαρχούν τα δομικά υλικά, η 
άσφαλτος και το τσιμέντο, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος από τη 
χρήση των χώρων αυτών κατά τη διάρκεια του διαλλείματος ή 
των αθλητικών δραστηριοτήτων ή ακόμα και των εορταστικών 
εκδηλώσεων να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.   
   Ο σημαντικότερος στόχος αυτής της έρευνας που είναι η 
ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση των 
συνθηκών που επικρατούν στον τομέα της ασφάλειας των 
μαθητών στα Δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου  
φαίνεται πως βρήκε ισχυρούς συμμάχους στο πρόσωπο των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων που εκδήλωσαν την 
επιθυμία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της, αλλά και 
να προχωρήσουμε σε περεταίρω ενημέρωση των αρμόδιων 
φορέων ώστε να βρεθεί λύση για τα πολλαπλά προβλήματα 
στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των μαθητών, που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά στα σχολεία τους. Θα ήταν ευχής 
έργον να μπορούσε κάποιος από τους φορείς του αρμόδιου 
Υπουργείου να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα της έρευνας ώστε 
να μπορέσει να εκτιμήσει την κατάσταση που βρίσκονται 
σήμερα τα Δημοτικά σχολεία της πόλης και να προτείνει 
βελτιώσεις για το επίπεδο της ασφάλειας αλλά και της 
σχολικής ζωής των μαθητών.   
 
 
2. Ανάλυση των μεταβλητών 
 
2.1 Παλαιότητα σχολικών κτηρίων 
 
   Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας, όπως φάνηκε από τα 
αποτελέσματα της έρευνας, τα κτήρια που στεγάζουν τα 
δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου. Περίπου στα 
ίδια ποσοστά παλαιότητας κυμαίνονταν τα σχολικά κτήρια 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
   Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΚ ΑΕ το 30,2% των σχολικών 
κτηρίων στην Ελλάδα ήταν κτισμένα πριν από το 1959. Μόνο 
στην περιφέρεια Αττικής προ του 1965 υπήρχαν 4.284 
σχολικές μονάδες, ποσοστό 27,7%, ενώ μετά το 1985 είχαν 
χτιστεί συνολικά 6.925 σχολεία,  ποσοστό 44,8%. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των σχολικών κτηρίων της επαρχίας προσέγγιζε 
τα 30 έτη, ενώ της Aττικής τα 20 έτη18,19. 
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   Κατά αντιδιαστολή σύμφωνα με το National Center for 
Education Statistics στις ΗΠΑ το 1998 ο μέσος όρος 
ηλικίας των δημόσιων σχολικών κτιρίων ήταν 42 έτη. Το 28% 
των δημόσιων σχολικών κτιρίων ήταν κτισμένο πριν το 1950, 
το 17% ανάμεσα στο 1971 και το 1984 και το 10% μετά το 
198520  
   Στη Μεγάλη Βρετανία το 36% περίπου των σχολικών 
κτηρίων είναι κατασκευασμένα πριν το 1903 ενώ το 46% από 
το 1946 και μετά. Παρά την παλαιά κατασκευή τους όμως τα 
σχολικά κτήρια της Μεγάλης Βρετανίας είχαν υποστεί 
αρκετές μετατροπές με αποτέλεσμα η εικόνα τους να έχει 
αλλάξει21. 
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου όμως δεν συμβαίνει 
κάτι ανάλογο. Τα παλαιά κτήρια όχι μόνο δεν έχουν υποστεί 
τις απαραίτητες βελτιώσεις αλλά παρουσιάζουν ένα μεγάλο 
πλήθος τεχνικών ελλείψεων και λειτουργικών αναγκών στον 
τομέα της ασφάλειας.     
   Για παράδειγμα σχολείο του 1935 έχει ακόμα ξύλινα 
πατώματα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κίνδυνος ανάφλεξης 
από κάποιο τυχαίο γεγονός. Άλλο σχολείο κτισμένο το 1925 
δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση και χρησιμοποιεί ηλεκτρικά 
σώματα. Επίσης όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της 
έρευνας στα περισσότερα σχολικά κτήρια που ήταν κτισμένα 
πριν από το 1960 η κατάσταση των καλωδίων του ηλεκτρικού 
ρεύματος δεν ήταν καθόλου καλή.  
   Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να εφησυχάζει διαπιστώνοντας 
κάποια συνάφεια της ηλικίας των σχολείων του Ηρακλείου με 
τα αντίστοιχα άλλων χωρών, αλλά χρειάζεται περεταίρω 
έρευνα ώστε να αποκαλυφθούν τα πραγματικά προβλήματα που 
δημιουργούνται από την παλαιότητα των κτηρίων.  
 
 
2.2 Τετραγωνικά μέτρα αύλειου χώρου ανά μαθητή 
 
   Η επάρκεια του αύλειου χώρου σήμερα έχει ορισθεί στα 
3μ² ανά μαθητή στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 20.000 
κατοίκους και στα 4,5 μ², όταν ο πληθυσμός είναι 
μικρότερος των 20.000 κατοίκων22.          
   Το μέγεθος της σχολικής αυλής είναι ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους που επηρεάζουν τους δείκτες 
πρόκλησης σωματικών κακώσεων των μαθητών. Χαρακτηριστική 
είναι μια έρευνα που διεξήχθη στην Πολωνία. Ένας από τους 
στόχους της μελέτης ήταν η ανάλυση της επίπτωσης των 
σχολικών ατυχημάτων σε σχέση με το μέγεθος του σχολείου. 
Για Τις ανάγκες της έρευνας μελετήθηκαν 202 δημοτικά 
σχολεία με σχεδόν 50.000 μαθητές κατά τη διάρκεια 6 ετών 
στην περιοχή Wocawek στην Πολωνία. Πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 3.274 σχολικά ατυχήματα ανά 293.000 μαθητικά 
χρόνια. Τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων σε 
ποσοστό 36,6% και της φυσικής αγωγής σε ποσοστό 33,2% 
ήταν τα πιο κοινά. Τα πιο συχνά ατυχήματα έγιναν στην 
αυλή του σχολείου (29,7%), στα γυμναστήρια (20,2%), στο 
διάδρομο και στις σκάλες (25,2%). Τα συμπεράσματα που 
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κατέληξε η έρευνα είναι πως το μέγεθος του σχολείου ως 
προς τον αριθμό των μαθητών, είναι ένας από τους 
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τα σχολικά ατυχήματα. 
Δηλαδή το μέγεθος του προσφερόμενου σχολικού χώρου, και 
κατ’ επέκταση του αύλειου χώρου, λειτουργεί αντιστρόφως 
ανάλογα με τον κίνδυνο σωματικών κακώσεων των μαθητών23.  
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου η κυρίως αυλή 
προορίζεται για τις αυθόρμητες δραστηριότητες του 
διαλείμματος, τις συγκεντρώσεις των μαθητών και για το 
μάθημα της γυμναστικής – περιλαμβανομένων των ομαδικών 
αθλημάτων - καθώς και για τις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις 
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο.  
   Στους πίνακες των αποτελεσμάτων φαίνονται οι μεγάλες 
ανισότητες όσον αφορά την έκταση των αύλειων χώρων των 
σχολικών μονάδων στην πόλη του Ηρακλείου σε σχέση με τον 
αριθμό των μαθητών. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως σε τρεις 
περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών σχεδόν συμπίπτει με 
εκείνο των τετραγωνικών μέτρων της σχολικής αυλής, που 
σημαίνει ότι για κάθε τμ αντιστοιχεί ένας μαθητής. Αξίζει 
μάλιστα να αναφερθεί πως οι περιπτώσεις αυτές είναι 
σχολικά κτήρια που κατασκευάστηκαν σχετικά πρόσφατα.  
   Αντίθετα παρατηρήθηκαν δύο υψηλές τιμές που 
αντιστοιχούσαν σε σχολικά κτίρια που είχαν εξαιρετικά 
μεγάλους αύλειους χώρους με την αναλογία του ενός να 
φτάνει στα 21 τμ αύλειου χώρου ανά μαθητή. 
     Σύμφωνα με το  Council of Educational Facility 
Planners International,  ο μέσος όρος των τμ ανά μαθητή 
στα δημοτικά σχολεία του Καναδά και των ΗΠΑ, είναι σήμερα  
9,7 τμ ανά μαθητή για τον Καναδά και από 6,5 τμ για τις 
Νότιες έως 10,3 τμ για τις υπόλοιπες  πολιτείες των ΗΠΑ24. 
   Σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν προκαθορισμένα 
στάνταρντ για την έκταση της σχολικής αυλής. 
   Εκείνο που συνήθως προτείνεται για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι το ελάχιστο μέγεθος της σχολικής αυλής 
να μην είναι κάτω από 6,75 τμ ανά μαθητή σύμφωνα με το 
Εθνικό πρόγραμμα για την ασφάλεια των αύλειων χώρων του 
Πανεπιστημίου της Βόρειας Αϊόβας25. 
   Επίσης τα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετικά με τη 
δραστηριότητα των παιδιών κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος έδειξαν, πως αυτή (η δραστηριότητα) είναι 
περισσότερο έντονη, όσο μικρότερη είναι η έκταση των 
αύλειων χώρων της σχολικής μονάδας, πράγμα που δείχνει τη 
σημαντικότητα για την ασφάλεια των παιδιών που 
παρουσιάζει η έκταση των αύλειων χώρων26.  
    
 
2.3 Κυκλοφοριακή ασφάλεια 
 
   Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας η 
κυκλοφοριακή ασφάλεια ορίστηκε ως ασφαλής, μερικώς 
ασφαλής και ανασφαλής, ανάλογα αν πληρούσε τα κριτήρια 
που είχαν τεθεί και αφορούσαν τις διαγραμμισμένες 
διαβάσεις, τα ειδικά προειδοποιητικά οδικά σήματα για την 
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ύπαρξη του σχολείου και τα προστατευτικά χωρίσματα κατά 
την έξοδο των μαθητών από τη σχολική μονάδα. 
   Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως μόλις το 
28,20% των Δημοτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της πόλης του Ηρακλείου πληρούσαν όλες τις 
προδιαγραφές των κριτηρίων ώστε να χαρακτηριστούν 
ασφαλείς.  
   Το υπόλοιπο 71,80% διαπιστώθηκε πως είχε σοβαρές 
ελλείψεις είτε στην ανυπαρξία διαβάσεων μπροστά στην 
είσοδο του σχολείου, είτε στην μη τοποθέτηση 
προστατευτικής μπάρας κατά την έξοδο των μαθητών, είτε 
στην ανυπαρξία προειδοποιητικού οδικού σήματος, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές όταν σχολούσαν να εξέρχονται του 
σχολικού κτηρίου με ορμή προς τον παρακείμενο δρόμο με 
κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.  
   Σε  παρόμοια έρευνα που έγινε σε 120 σχολικά κτίρια 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Αθήνας το 
1993, βρέθηκε ότι: 
   Το 52% των σχολείων διέθετε διαβάσεις πεζών και 
προστατευτικά κιγκλιδώματα στην έξοδο από το σχολικό 
κτίριο, ενώ δεν αναφέρθηκε αν υπήρχε οδική σήμανση27. 
   Για τη σπουδαιότητα του θέματος αρκεί να αναφέρουμε 
ότι σύμφωνα με το κείμενο της Λευκής Βίβλου (White Paper, 
2001), από το 1970 έως το 2000 ο φόρος που κατέβαλαν οι 
ευρωπαίοι πολίτες στο βωμό της κινητικότητας ήταν 1,64 
εκατομμύρια νεκροί που είχαν εμπλακεί σε τροχαία 
ατυχήματα. Επιπλέον, προβλέπεται ότι «ένα άτομο στα τρία 
θα τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια της ζωής του σε 
τροχαίο ατύχημα», ενώ το άμεσο μετρήσιμο κόστος των 
τροχαίων ατυχημάτων ανέρχεται σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ28.  
   Ειδικότερα, όσον αφορά στα παιδιά, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι ο σχεδιασμός του Οδικού περιβάλλοντος, δεν λαμβάνει 
υπόψη του τις ανάγκες τους29.  
   Συγκεκριμένη έρευνα στη Βρετανία, που είχε ως δείγμα 
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, θέτοντας ως στόχο να καταδείξει 
ποια είναι η οδική συμπεριφορά των παιδιών, σε 
πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, απέδειξε ότι τα 
παιδιά διαθέτουν ελάχιστες δυνατότητες να διασχίσουν 
ακίνδυνα τους δρόμους. Μάλιστα, το 60% των παιδιών 
απέτυχε να σταματήσει πριν να προχωρήσει από το κράσπεδο 
προς στο δρόμο30.  
   Επίσης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, για κάθε δεκάδα 
(10) παιδιών, ηλικίας 1-14 ετών, που πεθαίνουν στην 
περιοχή της Ευρώπης, τα 3-4 είναι θύματα ατυχημάτων31. 
   Σε μια άλλη έρευνα του Australian Transport Safety 
Bureau που διεξήχθη στην Αυστραλία σε μια περίοδο 
τεσσάρων ετών από το 2002 έως και το 2005,  από τους 926 
πεζούς που σκοτώθηκαν στην Αυστραλία οι 38 ήταν παιδιά 
ηλικίας 5 – 11 ετών και μάλιστα 16 από αυτά σκοτώθηκαν 
την ώρα που πήγαιναν ή αποχωρούσαν από το σχολείο. (Ώρες 
από 8:00 – 9:00 και από 15:00 – 16:00).  Στην πόλη 
Βικτώρια την ίδια περίοδο 321 παιδιά ηλικίας 5- 15 ετών 
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τραυματίστηκαν σοβαρά, από τα οποία τα 118 από αυτά (37%) 
την ώρα που πήγαιναν ή αποχωρούσαν από το σχολείο32.  
  Το αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας της πολιτείας του 
Mississippi έχει εκδώσει ένα βοηθητικό οδηγό για την 
ασφάλεια της σχολικής μονάδας βασισμένο στην οικεία 
νομοθεσία και προβλέπει μεταξύ άλλων σχετικά με την 
κυκλοφοριακή ασφάλεια, ορισμένες υποχρεωτικές ρυθμίσεις 
όπως33:  
  Τα σήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων, τα 
όρια ταχύτητας, τη φύλαξη των δρόμων γύρω από το σχολείο 
από σχολικό τροχονόμο, τη φύλαξη στις εισόδους και στις 
εξόδους του σχολείου από το προσωπικό της μονάδας, τη 
φύλαξη του parking, καθώς και τη μονοδρόμηση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων. 
   Ωστόσο, παρά το μέγεθος του προβλήματος, μέσα από μια 
ακατανόητη λογική σχετικοποίησης των κινδύνων, οι πολίτες 
επιδεικνύουν ανοχή στα τροχαία ατυχήματα, ακόμη και στην 
περίπτωση των παιδιών.  
   Το πρόβλημα για τα παιδιά είναι τόσο σοβαρό που τα 
οδικά ατυχήματα αναφέρονται ως τα πιο σοβαρά από όλους 
τους κινδύνους υγείας, που αντιμετωπίζουν αυτά στις 
αναπτυγμένες χώρες. Γι αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών «τα 
συμβαλλόμενα Κράτη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) 
υποχρεούνται34: 
• να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία 
του προστασία και φροντίδα…(αρθ.4) 
• να αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα 
στη ζωή, (αρθ.6) 
• να εξασφαλίζουν στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και 
την ανάπτυξη του παιδιού, (αρθ.6) 
• να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει 
το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας …(αρθ.24) και 
• να παίρνουν κατάλληλα μέτρα α) για να μειώσουν την 
παιδική θνησιμότητα, β) για να ενημερώνονται γονείς και 
παιδιά για τα θέματα υγείας… για την υγιεινή και την 
καθαριότητα του περιβάλλοντος και την πρόληψη των 
ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των 
βασικών γνώσεων…(αρθ.24) ».  
   Παρά το γεγονός όμως ότι τα ζητήματα Υγείας και 
Ασφάλειας ανήκουν πλέον στην παγκόσμια προβληματική, 
υπάρχουν ενδείξεις και μένει να επιβεβαιωθούν ερευνητικά, 
ότι η Ελληνική Πολιτεία δεν είχε ακόμη δρομολογήσει 
δράσεις πρόληψης ασθενειών και οδικών τραυματισμών για 
όλα τα παιδιά-μέλη των σχολικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, 
από τα προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπως τα ονομάζει 
το ΥΠ.Ε.Π.Θ., επωφελούνταν ελάχιστα παιδιά, σε σχέση με 
το σύνολο του σχολικού πληθυσμού, καθώς τα ζητήματα της 
πρόληψης υγείας και ασφάλειας των παιδιών στο Οδικό 
περιβάλλον, περιλαμβάνονται στη θεματική περιορισμένου 
αριθμού σχολικών προγραμμάτων, αφού με την από 10-10-2005 
(Φ11/69/110119/Γ1) Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η 
«Κυκλοφοριακή Αγωγή» έπρεπε να εφαρμόζεται υποχρεωτικά 
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μόνο στις τάξεις της Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού και επιλεκτικά σε 
πέντε (5) νομούς της χώρας35. 
 
 
2.4 Κλιμακοστάσια, εξώστες, απότομες μεταβολές επιπέδου 
 
   Τα κλιμακοστάσια είναι από τους σοβαρότερους 
παράγοντες κινδύνου σωματικών κακώσεων στους μαθητές. 
   Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στην Κροατία 
για την εκτίμηση του επιπολασμού των τραυματισμών σε 
δημοτικά σχολεία σε μια περίοδο 5 ετών από το 1992 έως 
και το 1997 σε δείγμα 6398 παιδιών, ηλικίας 7 – 14 ετών 
έδειξε πως οι τραυματισμοί από πέσιμο στις σκάλες είναι ο 
τρίτος πιο κοινός τραυματισμός των κοριτσιών και των 
αγοριών στο σχολείο36.  
   Επίσης από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
διαπιστώσαμε πως σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της 
Πολιτείας Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, στους διαδρόμους και τις 
σκάλες των σχολείων συμβαίνουν μερικά από τα πιο σοβαρά 
ατυχήματα των παιδιών σχολικής ηλικίας κάτω των 15 ετών37.  
   Στις Δημοτικές σχολικές μονάδες της πόλης του 
Ηρακλείου διαπιστώθηκε πως τα κλιμακοστάσια  σε ποσοστό 
που κυμαίνεται περίπου στο 80% δεν πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας που ορίστηκαν από την έρευνα, με 
αποτέλεσμα πολλά παιδιά να κινδυνεύουν να υποστούν 
σωματικές κακώσεις από ενδεχόμενη πτώση από τις σκάλες 
των σχολείων που φοιτούν. Μάλιστα αυτές ενδέχεται να 
είναι πολύ σημαντικές αν αναλογιστούμε πως σε πολλές 
περιπτώσεις λείπουν τα προστατευτικά κάγκελα από τους 
εξώστες ή τις απότομες αλλαγές επιπέδου. 
   Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ στα κλιμακοστάσια 
σε πατήματα με λεία επιφάνεια θα πρέπει να τοποθετείται 
αντιολισθητική ταινία συνεπίπεδη με το πάτωμα και πριν 
από την ακμή. Οι ίδιες ακμές πρέπει να είναι επίσης 
ελαφρά στρογγυλεμένες. Όπως διαπιστώσαμε όμως τα 
περισσότερα σχολεία από αυτά που εξετάσαμε (80%) δεν 
διέθεταν την ταινία ούτε και είχαν στρογγυλεμένες άκρες 
στα σκαλοπάτια. Επίσης το ύψος του κιγκλιδώματος ή της 
κουπαστής της σκάλας πρέπει να έχει καθαρό ύψος 1,10m και 
η μορφή τους να μην επιτρέπει την αναρρίχηση και το 
πέρασμα των παιδιών μέσα στο κενό. Και εδώ όμως 
διαπιστώσαμε πως το 60% περίπου των σχολικών μονάδων δεν 
είχε σωστά διαμορφωμένα τα κάγκελα ή την κουπαστή με 
αποτέλεσμα ο κίνδυνος πτώσης και κατά συνέπεια 
τραυματισμού να είναι μεγάλος. 
   Επίσης σε καμιά σχολική μονάδα με πλάτος σκάλας πάνω 
από 5,00 μ. και με περισσότερα από πέντε σκαλοπάτια δεν 
βρέθηκαν να υπάρχουν ενδιάμεσες χειρολαβές αντίθετα με 
τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΟΣΚ σχετικά με το 
συγκεκριμένο τομέα της ασφάλειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
   Στις ΗΠΑ για την αποτελεσματική μετακίνηση μεγάλου 
αριθμού μαθητών προτρέπεται να λειτουργούν περισσότερες 
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μικρές παρά μεγάλες σκάλες, αφού θεωρείται πως είναι πιο 
αποτελεσματικές για την ασφάλεια των παιδιών38.   
  Στην πολιτεία μάλιστα της Βόρειας Καρολίνας μεταξύ 
άλλων υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τα κλιμακοστάσια, 
όπως για παράδειγμα να απαιτείται το πλάτος της σκάλας 
χωρίς ενδιάμεσο στήριγμα να μην υπερβαίνει τα 8 πόδια 
(2,44 μ.)για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, ενώ 
συστήνεται η μη πρόσβαση σε μπαλκόνια και εξώστες.  
    Στην πολιτεία του Οχάιο ο νόμος προβλέπει μεταξύ 
άλλων και την  οριοθέτηση της εισόδου και εξόδου των 
μαθητών. Θα πρέπει να υπάρχουν περίπου πέντε σκαλοπάτια ή 
4,5 μέτρα σε ευθεία γραμμή καλυμμένα με ματ επιφάνεια σε 
όλες τις εισόδους του κτηρίου39.  
 
 
2.5 Πυροπροστασία 
 
   Οι τραυματισμοί αλλά κυρίως οι θάνατοι από πυρκαγιές 
στα σχολεία είναι σπάνιοι.    
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου δεν καταγράφηκαν 
περιπτώσεις πυρκαγιάς, καταγράφηκαν όμως κάποιες 
περιπτώσεις που αξίζει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης.  
   Καταρχήν στα μισά σχολεία της πόλης δεν υπήρχε το 
απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας που θα έπρεπε να 
δραστηριοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ σε κάποια 
σχολεία όπως είδαμε δεν  υπήρχε καν σχέδιο εκκένωσης. Το 
75% περίπου των σχολικών μονάδων δεν διέθετε αυτόματο 
σύστημα πυρανίχνευσης, αφού ούτε η σχετική νομοθεσία το 
προέβλεπε αυτό, ενώ το 20% δεν διέθετε ούτε 
πυροσβεστήρες. Άσκηση εκκένωσης στα περισσότερα σχολεία 
μπορεί να γινόταν μια φορά το χρόνο, όπως μας 
διαβεβαίωσαν οι διευθυντές, όμως το 77% των σχολικών 
μονάδων βρέθηκαν να μην πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
πυρασφάλειας που είχαν οριστεί από τη μελέτη.  
   Με το προεδρικό διάταγμα 71/88 στο άρθρο 7 για τον 
κανονισμό πυροπροστασίας των εκπαιδευτηρίων όλων των 
βαθμίδων ο νομοθέτης έχει καθορίσει πως σε  όλα τα κτήρια 
εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκίνητου 
συστήματος συναγερμού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 
   Επίσης είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φορητών 
πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες 
θέσεις, ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει 
περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. Ορίζει ακόμα ότι η διεύθυνση του σχολείου 
είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και 
για την κατάλληλη συντήρησή τους. 
   Όσον αφορά το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης  στα 
Δημοτικά σχολεία είναι υποχρεωτικό να τοποθετείται μόνο 
σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις 
διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε 
χώρους ειδικής σημασίας όπως, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικής – 
Χημείας, κ.λπ.  
   Στην ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
προστασία των σχολικών μονάδων σε περίπτωση πυρκαγιάς 
υπήρξαν αρκετά κράτη όπως οι ΗΠΑ αλλά και κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που η αρμόδια αρχή για την προστασία 
των σχολείων από την πυρκαγιά εφαρμόζει σε όλα τα σχολεία 
υποχρεωτικά, συστήματα πυρανίχνευσης.        
   Στις ΗΠΑ σύμφωνα με στοιχεία του National Fire 
Incident Reporting System (NFIRS), ανάμεσα στα έτη  2003 
– 2005 ο Μ.Ο. των πυρκαγιών που προκλήθηκε στα σχολεία 
κατ’ έτος, και χρειάστηκε την επέμβαση της Πυροσβεστικής 
υπηρεσίας ήταν 14.700 πυρκαγιές40. Από αυτές το 61% 
προκλήθηκε από εμπρησμό, ενώ προκάλεσαν κατά Μ.Ο. περίπου 
100 τραυματισμούς. Θάνατοι κατά την περίοδο αυτή δεν 
αναφέρθηκαν. Το 40% των πυρκαγιών αυτών εκδηλώθηκε εκτός 
της σχολικής μονάδας, ενώ το 43% (6300 πυρκαγιές) εντός 
του σχολικού κτιρίου από κάποια εστία μαγειρέματος (20%) 
ή από τους σκουπιδοτενεκέδες (28%). Από τη δεκαετία του 
1970 και μετά όλα τα σχολεία που κατασκευάζονται, είναι 
υποχρεωμένα να έχουν συστήματα ψεκασμού και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή να είναι πυράντοχα.  
   Στα Δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης της Μεγάλης 
Βρετανίας έχουν τοποθετηθεί νέα προηγμένου συστήματος 
συστήματα πυρανίχνευσης που έχουν αντικαταστήσει τα 
παλιά. Στα Δημοτικά σχολεία της πόλης μάλιστα εκτελούνται 
δέκα ασκήσεις κατ’ έτος εγκατάλειψης του σχολικού κτηρίου 
σε περίπτωση πυρκαγιάς41.  
   Στην πολιτεία της Virginia των ΗΠΑ, εκτός του 
συστήματος πυρανίχνευσης που είναι υποχρεωτικό για την 
άδεια λειτουργίας των σχολείων υπάρχει σχέδιο 
εγκατάλειψης του σχολικού κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, όπως η πυρκαγιά, το οποίο μάλιστα εφαρμόζεται 
για εξάσκηση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε ποσοστό 
90%. Επιπλέον σε ποσοστό 33% των σχολείων υπάρχει ένα 
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα που προειδοποιεί 
γονείς και κηδεμόνες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης42. 
   Το αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας της πολιτείας του 
Mississippi έχει εκδώσει ένα βοηθητικό οδηγό για την 
ασφάλεια της σχολικής μονάδας βασισμένο στην οικεία 
νομοθεσία και προβλέπει μεταξύ άλλων σχετικά με την 
ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων43:   
   ● Την ύπαρξη σχεδίου κρίσεων (Πυρκαγιάς, Σεισμού,  
Βομβών, Τυφώνων κλπ.) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την αντιμετώπισή τους. 
   ● Συστήματα συναγερμού για παράνομη εισβολή πιθανών 
εμπρηστών και φωτισμό ασφαλείας. 
 
 
2.6 Αντισεισμική προστασία 
 
   Η αντιμετώπιση των σεισμών ειδικά στην περιοχή του 
Ηρακλείου που θεωρείται σεισμογενής περιοχής θα έπρεπε να 
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είναι πρωταρχικής σημασίας για τα Δημοτικά σχολεία της 
πόλης. Οι σεισμοί αν και είναι σε μικρή συχνότητα 
καταστροφικοί, μπορεί όμως να αποβούν μοιραίοι για την 
ασφάλεια των μαθητών, είτε σε περίπτωση κατάρρευσης 
τμήματος ή ολόκληρου του κτηρίου, είτε ακόμα και σε 
περίπτωση πανικού. 
   Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την 
αντιμετώπιση του σεισμού, η οργάνωση της σχολικής 
μονάδας, καθώς και η αντισεισμικότητα των σχολικών 
κτηρίων, είναι τα κύρια όπλα για την πρόληψη σωματικών 
κακώσεων ή θανάτων των μαθητών από σεισμική διαταραχή. 
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου η πλειοψηφία των 
σχολικών μονάδων δεν πληρούσε τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας με συνέπεια σε περίπτωση σεισμού 
να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των μαθητών.  
   Μάλιστα το ποσοστό των σχολείων που δεν διέθεταν 
επαρκή αντισεισμική προστασία πιθανόν να ήταν μεγαλύτερο 
αν είχαμε πρόσβαση και στο σχέδιο κατασκευής του 
μηχανικού. Ακόμα μεγάλος αριθμός σχολικών κτιρίων είχε 
ήδη καταπονηθεί από ισχυρές σεισμικές δονήσεις κατά το 
παρελθόν, ενώ πολλά σχολικά κτίρια είχαν υποστεί 
επικίνδυνες και αυθαίρετες παρεμβάσεις και προσθήκες. 
   Οι αποτελεσματικοί και συχνοί έλεγχοι  στατικότητας 
και  αντισεισμικής ικανότητας των κτηρίων αποτελούν, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, έναν από τους πλέον 
σημαντικούς  άξονες για την αποφυγή, ή έστω, την 
ελαχιστοποίηση  ενδεχόμενων καταστροφών. Ωστόσο, οι 
σχολικές μονάδες στη χώρα μας παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα.  
   Σημειώνουμε ότι πανελλαδικά από τα 15.500 σχολικά 
κτήρια, μέχρι πρότινος είχαν ελεγχθεί από τον ΟΣΚ τα 
4.800, δηλαδή μόνο το 30% εξ αυτών και μόνο όσα κτίστηκαν 
πριν το 1959, δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. 
Επιπλέον, τα σχετικά κονδύλια κάθε χρόνο μειώνονται. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΣΔΔΑ 2008, από τη Νομαρχία 
Αθηνών το 2005 δόθηκαν 10.986.200 ευρώ, το 2006 8.490.150 
ευρώ, το 2007 7.163.400 ευρώ44. 
   Στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστάται σε όλα τα σχολεία να 
διαθέτουν ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού 
που σε ορισμένες περιπτώσεις (Καναδάς, ΗΠΑ) προβλέπει τη 
σύσταση επιτροπής που θα έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους 
(πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία, κλπ) καθώς και μια 
σειρά οδηγιών σε μαθητές και δασκάλους για την 
αντιμετώπιση της κρίσης45.  
   Το αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας της πολιτείας του 
Mississippi έχει εκδώσει ένα βοηθητικό οδηγό για την 
ασφάλεια της σχολικής μονάδας βασισμένο στην οικεία 
νομοθεσία και προβλέπει μεταξύ άλλων σχετικά με την 
ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, την ύπαρξη σχεδίου 
κρίσεων (Πυρκαγιά, Σεισμός,  Βόμβες, Τυφώνες κλπ.) καθώς 
και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπισή τους46. 
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2.7 Αίθουσες πειραμάτων φυσικής και χημείας  
 
   Πέντε μόνο αίθουσες πειραμάτων καταγράφηκαν στα 
Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου και καμία από αυτές δεν 
είχε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που ελέγχθηκαν από 
την κλίμακα. 
   Στα σχολεία για την ασφάλεια των αιθουσών πειραμάτων 
φροντίζει ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου47. Ο 
υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρμόδιος για την 
εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού του 
σχολικού εργαστηρίου και των υπηρεσιών που προσφέρονται 
από αυτό. Πρέπει να φροντίζει για την καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού και τη σωστή συντήρησή του, είναι υπεύθυνος 
για την ορθή και λογισμένη χρήση των αναλωσίμων, την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και επίσης 
πρέπει να παρέχει βοήθεια σε όλους τους χρήστες του 
εργαστηρίου για την αποδοτικότερη χρήση του.  
   Ακόμα είναι αρμόδιος για την τήρηση όλων των σχετικών 
με το σχολικό εργαστήριο υπηρεσιακών εγκυκλίων, 
αποφάσεων, οδηγιών κλπ.. Καταγράφει και φροντίζει για την 
επικαιροποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν το σχολικό 
εργαστήριο και ενημερώνει τα προβλεπόμενα βιβλία. Ο 
υπεύθυνος πρέπει να είναι ο συνδετικός κρίκος του 
σχολείου για την επικοινωνία με το αρμόδιο όργανο σε 
θέματα τεχνικής υποστήριξης, εξοπλισμού, προγραμματισμού 
κλπ. Το μέτρο αυτό δεν εξετάζεται από την κλίμακα στο 
βαθμό που καταστρατηγείται, αλλά θα μπορούσε να 
αποτελέσει θέμα για περεταίρω έρευνα.  
   Ο χώρος όμως του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να 
ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια τόσο του ίδιου του χώρου όσο και των χρηστών του 
σχολικού εργαστηρίου. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν εκτός 
από τις αναφερόμενες στην κλίμακα παραμέτρους και άλλες 
δικλείδες ασφαλείας όπως: 

• Συστήματα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και  συναγερμού. 
• Ασφάλιση του εργαστηρίου με πόρτα ασφαλείας ή ύπαρξη 

κλειδαριάς ασφαλείας, ή τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και λοιπά παρεμφερή μέτρα 
ασφαλείας. 

• Πρόνοια για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, όπως είναι η 
προστασία από έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η 
καλοκαιρινή ζέστη (με την τοποθέτηση κουρτινών, 
περσίδων κλπ.), προστασία από την υγρασία και τη 
σκόνη που βλάπτουν τον εξοπλισμό αλλά και την υγεία 
των χρηστών του εργαστηρίου, επαρκής εξαερισμός του 
χώρου. 

• Πινακίδες ασφαλείας που να είναι σε διάφορα χρώματα 
και εύκολα αναγνώσιμες από τους μαθητές.  

Επίσης: 
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• Οι αίθουσες διδασκαλίας φυσικών επιστημών με τους 
βοηθητικούς τους χώρους πρέπει να έχουν άμεση 
προσπέλαση και συνεπίπεδη πρόσβαση ώστε κατά την 
μεταφορά των σκευών και υλικών να μην δημιουργούνται 
πρόσθετοι κίνδυνοι. 

• Σε εργαστηριακούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς, πρέπει οι παροχές ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και σωληνώσεων γκαζιού να κλείνουν με 
διακόπτες οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάποια κεντρική 
θέση. 

• Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατάσσονται κατά τρόπο 
ώστε κατά την μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων και 
υλικών να μην δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι(βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

     Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, οι αίθουσες 
πειραμάτων των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στους μαθητές για 
την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση πιθανών 
ατυχημάτων.  
   Στην πολιτεία του Colorado των ΗΠΑ οι αίθουσες 
πειραμάτων έχουν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας μεταξύ 
άλλων όπως:  
   Τοξικές και άλλες ουσίες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
χώρο που θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Θα πρέπει 
να αναγράφουν στην ετικέτα το όνομα και την ημερομηνία 
που εισήχθη το υλικό στο σχολείο, ενώ απαγορεύονται 
ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον οργανισμό των 
παιδιών. Σε περίπτωση προσβολής των παιδιών από κάποια 
ουσία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης που θα υπάρχει εγγράφως για αυτές τις 
περιπτώσεις.  
   Όλα τα υλικές καθώς και οι χημικές ουσίες θα πρέπει να 
καταγράφονται και να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο.  
   Η φύλαξη θα πρέπει να γίνεται όσον αφορά τις εύφλεκτες 
ουσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας και να υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση 
των χημικών διαρροών από το σχολείο. Επίσης θα πρέπει να 
υπάρχει στην αίθουσα τηλέφωνο με τον αριθμό του Κέντρου 
δηλητηριάσεως σε ευανάγνωστη θέση.  
   Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.  
   Ειδικά προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από όλους τους μαθητές που συμμετέχουν ή 
παρατηρούν από κοντά το πείραμα. 
   Στην αίθουσα θα πρέπει να υπάρχει χώρος για πλύσιμο 
των χεριών ή των ματιών, αλλά και ντους ασφαλείας με 
συνεχή ροή καθαρού νερού, που θα πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.  
   Πυροσβεστήρες, πίνακες ασφαλείας ηλεκτρισμού, 
συναγερμός πυρκαγιάς, θα πρέπει να βρίσκονται στην 
αίθουσα σε ευδιάκριτα σημεία και να ελέγχονται ετησίως48.  
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2.8 Ηλεκτρισμός - Θέρμανση 
 
 
2.8.1 Ηλεκτρισμός 
 
   Καθόλου ικανοποιητική δεν φάνηκε από τα αποτελέσματα 
να είναι η κατάσταση  των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των 
σχολικών μονάδων του Ηρακλείου. Πολλά σχολεία, κυρίως 
αυτά που ήταν κτισμένα πριν από το 1960,  αντιμετώπιζαν 
προβλήματα με φθαρμένα καλώδια, αλλά και με την έλλειψη 
ρελέ διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση 
ηλεκτροπληξίας. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως  ο 
αριθμός των σχολείων που είχαν καλώδια σε κακή κατάσταση, 
μειωνόταν αισθητά όσο πιο πρόσφατη ήταν η κατασκευή του 
σχολικού κτηρίου. Στα νεότερα κτήρια που ήταν 
κατασκευασμένα μετά το 2000 δεν παρατηρήθηκαν φθαρμένα ή 
κατεστραμμένα καλώδια ενώ όλα διέθεταν ρελέ διαφυγής του 
ηλεκτρικού ρεύματος.    
 
 
2.8.2 Θέρμανση 
 
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου, όπως έδειξαν τα 
αποτελέσματα της μελέτης, ο τύπος της θέρμανσης που 
κυριαρχούσε ήταν η κεντρική θέρμανση με σώματα καλοριφέρ. 
Μόνο σε ένα σχολείο βρέθηκε να υπάρχει ηλεκτρική σόμπα.  
   Ο ΟΣΚ ορίζει τις επιθυμητές θερμοκρασίες των χώρων του 
σχολείου: 
● Αίθουσα διδασκαλίας 20 C 
● Γραφεία 20 C 
● Εργαστήρια 18 C 
● Βιβλιοθήκη 20 C 
● Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 18 C 
● Διάδρομοι 16 C 
● Κυλικείο 18 C 
   Επίσης λόγω καταστροφής που υφίστανται οι 
εγκαταστάσεις στα σχολεία προβλέπεται το δίκτυο θέρμανσης 
να είναι εξωτερικό, εκτός και αν ο μελετητής προτείνει 
κάποιο καταλληλότερο σύστημα. 
   Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. υπήρχαν 
πάνω από 15.000 δημόσια σχολικά κτήρια. Αυτά στέγαζαν 
σχολεία όλων των βαθμίδων, με περισσότερους από 1.600.000 
μαθητές σε όλη την χώρα.  Η κατανάλωση ενέργειας που 
αντιστοιχεί στο σύνολο των σχολικών κτιρίων ήταν της 
τάξεως των 270.000ΜWH ετησίως. Αυτό το ποσό της 
καταναλισκομένης ενέργειας δεν καλύπτει τις πραγματικές 
ανάγκες των σχολείων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν 
επικρατούν συνθήκες άνεσης μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας 
και οι μαθητές κρυώνουν το χειμώνα, ζεσταίνονται από την 
άνοιξη ως το φθινόπωρο και υφίστανται δυσμενείς συνθήκες 
φωτισμού όλες τις εποχές. 
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   Η Ελλάδα επίσης παρουσιάζει ποικιλία κλίματος. Σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κανονισμό Θερμομόνωσης, χωρίζεται σε 3 
κλιματικές ζώνες. 
   Έχει επιλεγεί το κλίμα των Χανίων ως αντιπροσωπευτικό 
για την Α ζώνη, της Αθήνας για την Β ζώνη, και της 
Θεσσαλονίκης για την Γ ζώνη. 
   Σχολικά κτήρια που βρίσκονται στην ζώνη Α, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ήπιο κλίμα, έχουν αυξημένες ανάγκες σε 
ψύξη και λιγότερες σε θέρμανση. 
 
 
 
 
 
 
   Τα κτήρια της Β ζώνης έχουν ισομοιρασμένες ανάγκες σε 
θέρμανση και ψύξη. 
   Τα κτήρια στην ζώνη Γ, έχουν πολύ μικρές ανάγκες σε 
ψύξη και πολύ μεγάλες ανάγκες σε θέρμανση. 
   Στο κεφάλαιο << επεμβάσεις για θερμική & οπτική άνεση 
καθώς & εξοικονόμηση ενέργειας>> ο ΟΣΚ περιλαμβάνει 
τεχνικές λύσεις ώστε οι μελετητές σχολικών κτιρίων, να 
σχεδιάσουν κτήρια με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, 
συνδυαζόμενη με την αναβάθμιση των χώρων διδασκαλίας από 
την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 
   Αλλά και στα περισσότερα σχολεία της Ευρώπης και της 
Αμερικής η συνήθης πρακτική για τη θέρμανση είναι ο 
λέβητας πετρελαίου και τα σώματα καλοριφέρ. Σε όλα τα 
σύγχρονα σχολικά κτίρια υπήρχε κεντρική θέρμανση, ενώ σε 
ορισμένα από αυτά όπως στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει 
κανονισμός και για τους βαθμούς Κελσίου που θα πρέπει να 
έχουν οι διάφοροι χώροι49. 
   Σύμφωνα με τον κώδικα τα δωμάτια ή άλλοι χώροι των 
σχολικών κτηρίων της Μεγάλης Βρετανίας πρέπει να 
διαθέτουν ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης, ώστε να είναι 
κατάλληλο για τη συνήθη χρήση. ……………………………………………………. 
   Κάθε τέτοιο σύστημα θέρμανσης πρέπει να είναι σε θέση 
να διατηρήσει σε συγκεκριμένες περιοχές τη θερμοκρασία 
που προβλέπεται γι’ αυτές, σε ύψος 0,5 m πάνω από το 
επίπεδο του δαπέδου, όταν η εξωτερική θερμοκρασία του 
αέρα είναι -1 βαθμοί Κελσίου.-----------------------  
   Σύμφωνα με τον κανονισμό, στις αίθουσες διδασκαλίας η 
θερμοκρασία θα πρέπει να είναι στους 18º C, ενώ στους 
αθλητικούς χώρους στους 15º C. 
   Στη Γερμανία εκτός του λέβητα πετρελαίου, 
πειραματίζονται και με άλλες μορφές παροχής θέρμανσης 
όπως αυτή σε Δημοτικά σχολεία του Britten, που εδώ και 
εννέα χρόνια (από το 2000) λειτουργεί λέβητας με 
ελεγχόμενη βιομάζα. Κάθε χρόνο περίπου 30,000 λίτρα 
πετρελαίου έχουν υποκατασταθεί από την τοπική δασική 
ξυλεία50.  
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   Στις ΗΠΑ σε σχολείο στην πόλη Warrenton της  Virginia 
λειτουργεί ένα πειραματικό σύστημα θέρμανσης που έχει 
βάση του την ηλιακή ενέργεια.  Οι στόχοι του πειράματος 
ήταν: 
(1) Να αποδειχτεί ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ένα σημαντικό μέρος των 
ενεργειακών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,  
(2) Η εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση αυτού του 
συστήματος,  
(3) Το χαμηλότερο κόστος και το σημαντικότερο όφελος που 
προκύπτει από τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, και  
(4) Να καθοριστούν τα στοιχεία για τον προσδιορισμό της 
απόδοσης, καθώς και των δαπανών συντήρησης και 
λειτουργίας του συστήματος51.  
 
 
2.9 Υαλοστάσια 
 
   Στα Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου οι σχολικές μονάδες  
που διέθεταν υαλοστάσια που πληρούσαν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας ήταν μόνο το 15% περίπου του συνόλου. Σπασμένα 
τζάμια βρέθηκαν στο 10% του συνόλου, ενώ σε αντίστοιχη 
έρευνα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που διεξήχθη 
την περίοδο 1993 – 1994 σε 120 σχολικά κτίρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια Αθήνας, βρέθηκε 
ότι στο 88,00% των κτιρίων υπήρχε τουλάχιστο ένας 
σπασμένος υαλοπίνακας52. Τα τζάμια μάλιστα που βρέθηκαν 
σπασμένα, στα σχολεία του Ηρακλείου, απειλούσαν άμεσα την 
υγεία των μαθητών, αφού βρίσκονταν σε σημεία προσβάσιμα 
από αυτούς. 
   Στα Δημοτικά σχολεία της Γερμανίας τα υαλοστάσια 
ασφαλείας είναι συγκεκριμένα και ελέγχονται με 
τυποποιημένες δοκιμασίες όπως η μέθοδος DIN 1803253. Ένα 
παράδειγμα προδιαγραφής DIN 18032 Τ3: Μια μπάλα 425-475 
γραμμαρίων πρέπει να πεταχτεί από διάφορες  κατευθύνσεις 
(λοξά, κάθετα κλπ.) με ταχύτητα 87 χιλ./ώρα, 54 φορές 
επάνω στο τζάμι. ακολούθως πρέπει να πεταχτούν πάνω στο 
τζάμι μπάλες χόκεϊ 156-163 γραμμαρίων με ταχύτητα 
πρόσκρουσης 18 ± 0,9 μέτρων/δευτερόλεπτο. Και εδώ οι 
βολές γίνονται με  προδιαγραμμένες γωνίες. Μετά από αυτές 
τις δοκιμασίες δεν πρέπει να διαπιστωθούν μεταβολές στην 
ανθεκτικότητα, λειτουργία και ασφάλεια του τζαμιού. 
   Στη Μεγάλη Βρετανία έπειτα από μια σχετική έρευνα που 
έγινε στη δεκαετία του 1980 κανένα σχολείο δεν πληρούσε 
τις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με τα υαλοστάσια. έτσι 
αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους με υαλοπίνακες 
ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο νόμος54  . Η 
νομοθεσία της Μεγάλης Βρετανίας προβλέπει εκτός των 
άλλων, ότι η βάση των υαλοπινάκων από το έδαφος θα πρέπει 
να είναι πάνω από 900 χιλ. ενώ η ταινία ασφαλείας έχει 
διάρκεια ζωής 7 – 10 έτη και είναι ευθύνη των σχολείων να 
αντικατασταθεί. Ακόμα τα σχολεία είναι υπεύθυνα να 
εξασφαλίσουν πως τα κουφώματα, οι μεντεσέδες, και οι 
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χειρολαβές είναι ασφαλή. Συνιστάται μάλιστα μια τακτική 
επιθεώρηση, καθώς και ένα αρχείο καταγραφής όπου θα 
πρέπει να σημειώνεται κάθε επιδιόρθωση ως συνέπεια των 
παραπάνω  
 
 
2.10 Υλικό επίστρωσης των αύλειων χώρων 
 
   Η έλλειψη πρασίνου, η άσφαλτος, τα κάθε είδους 
πλακίδια και το χρωματισμένο τσιμέντο είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά των αύλειων χώρων των δημοτικών σχολείων 
της πόλης του Ηρακλείου. Η ολισθηρότητα των αύλειων χώρων 
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόκλησης 
σωματικών κακώσεων στους μαθητές την ώρα του διαλείμματος 
αλλά και κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.  
   Το τσιμέντο, η άσφαλτος, καθώς και τα διαφορετικού 
είδους πλακίδια κυριαρχούσαν στις αυλές των δημοτικών 
σχολείων του Ηρακλείου δημιουργώντας ένα περιβάλλον 
καθόλου ευχάριστο στα παιδιά. 
    Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ευρώπη, είχε 
σημειωθεί μια αύξηση του ενδιαφέροντος των υπεύθυνων για 
τη σχεδίαση εκπαιδευτικών χώρων με επανεξέταση της μορφής 
των δημόσιων σχολικών αυλών.  
   Άρχισε σε μεγάλο βαθμό στο Ηνωμένο Βασιλείο, αλλά 
γρήγορα εξαπλώθηκε στον Καναδά και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αυτό το κίνημα, αιτιολογήθηκε από την κριτική 
ότι πολλές αστικές σχολικές αυλές είναι άγονες εκτάσεις 
από άσφαλτο και άλλες παρόμοιες επιφάνειες που μοιάζουν 
με επιφάνειες αυλών φυλακών, καλά σχεδιασμένες μεν για 
άσκηση και επιτήρηση, αλλά τίποτε άλλο55. Ακολούθησαν 
πολλές αλλαγές στα δημοτικά σχολεία των παραπάνω χωρών 
που άλλαξαν άρδην το περιβάλλον των σχολικών αυλών. 
   Σε μια  μελέτη μάλιστα, που διεξήχθη το 2007 και 
χρησιμοποίησε λογισμικό από το Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών (GIS) για την ταξινόμηση και τη σύγκριση 
σχολικών αύλειων χώρων σε 258 δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης σε τρεις πολιτείες των 
ΗΠΑ, τη Βαλτιμόρη, την Βοστόνη και το Ντιτρόιτ φαίνεται 
πως η βλάστηση έχει καλύψει το χαμένο έδαφος. 
   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο μέσος όρος 
της έκτασης των σχολικών μονάδων στη Βαλτιμόρη καλύπτεται 
από κτίρια (27,99%), βλάστηση (39,00%) και από άσφαλτο 
(33,01%). 
  Στη Βοστόνη, τα κτίρια κάλυπταν το 31,77% του σχολικού 
συγκροτήματος, η βλάστηση το 20,10%, η άσφαλτος το 40,81% 
και το κουίκ (ελαφρύ χρωματισμένο υλικό) το 7,32%.  
  Στο Ντιτρόιτ, το 21,38% καλυπτόταν από τα κτίρια το 
51,39% από βλάστηση , το 20,62% από άσφαλτο και το 6,61% 
από κουίκ56.  
 
 
2.11 Εξωτερικοί χώροι άθλησης 
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   Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολείο αγγίζουν το 
μέσο πολίτη γιατί αφορούν παιδιά, αλλά και το κράτος 
καθώς η ευθύνη επιρρίπτεται συνήθως στην πολιτεία και 
στους λειτουργούς της.  
   Στα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου οι χώροι των 
αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ταυτισμένοι με τους 
αύλειους χώρους. Δεν υπάρχουν δηλαδή ξεχωριστά γήπεδα 
μπάσκετ, βόλεϊ ή ποδοσφαίρου που να βρίσκονται σε 
διαφορετικό χώρο από αυτόν που αυλίζονται οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια του διαλείμματος. Αυτό καθιστά ακόμα 
μεγαλύτερο τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικών κακώσεων, όταν 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές 
χρησιμοποιούν μπάλες για να παίξουν στις μεμονωμένες 
μπασκέτες ή στα γήπεδα μπάσκετ ή βόλεϊ ή ακόμα και στα 
αυτοσχέδια μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου.  
   Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί, πως οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, όπως 
έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια ασφαλείας, ώστε ακόμα και η χρήση τους κατά την 
ώρα του μαθήματος της φυσικής αγωγής, να τις καθιστά 
ιδιαίτερα επικίνδυνες για πρόκληση σωματικών κακώσεων.  
   Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη που έγινε κατά τη διετία 
2002-2003, καταγράφηκαν από το Σύστημα Καταγραφής 
Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων (ΣΚΑΕΙ) στο νοσοκομείο 
Παίδων "Παν. & Αγλ. Κυριακού" 1072 τραυματισμοί οι οποίοι 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια σχολικού αθλητισμού σε παιδιά 
ηλικίας  5-14 ετών57. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως Το ¼ των 
ατυχημάτων στις ηλικίες 5-14 ετών συνδέονται με την 
εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι 38.000 ελληνόπουλα αυτής της 
ηλικίας, προσέρχονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία της 
χώρας, λόγω σχολικού ατυχήματος.  
   Στο σύνολο των αθλητικών ατυχημάτων, τα σχολικά 
αθλητικά ατυχήματα αντιπροσωπεύουν το 26%. Σημειώθηκε 
υπεροχή των ατυχημάτων στα αγόρια (3 προς 2 σε σχέση με 
τα κορίτσια) ενώ το 71% του συνόλου των ατυχημάτων 
κάλυπτε τις ηλικιακές ομάδες προεφηβικής-εφηβικής ηλικίας 
(11-14 ετών), πιθανόν λόγω αυξημένης έκθεσης της ομάδας 
αυτής σε αθλητικές δραστηριότητες. Η συχνότερη εντόπιση 
των κακώσεων ήταν τα άνω άκρα 41%, οι μισές αφορούσαν την 
άκρα χείρα και συνέβησαν συνήθως σε παιχνίδια με μπάλα. 
Το 40% των σχετικών με άθληση ατυχημάτων συμβαίνει στο 
μπάσκετ. Τα ατυχήματα των αγοριών ήταν περισσότερα στο 
ποδόσφαιρο ενώ οι τραυματισμοί των κοριτσιών πιο συχνοί 
στα άλλα παιχνίδια με μπάλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το 36% των ατυχημάτων 
προκάλεσαν την απουσία των παιδιών από κάθε φυσική 
δραστηριότητα για τουλάχιστον 1 μήνα, ενώ το 6% των  
παιδιών με κάποιο τραυματισμό απουσίασε από το σχολείο 
κατά μέσο όρο 2 ημέρες. Σκοπός της μελέτης ήταν να 
εκτιμήσει την επίπτωση των αθλητικών ατυχημάτων σε παιδιά 
κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης και να αναλύσει 
τα χαρακτηριστικά τους ώστε να προταθούν μέτρα πρόληψης. 
Η συλλογή των δημογραφικών και περιγραφικών στοιχείων 
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έγινε με τη χρήση προκωδικοποιημένου ερωτηματολογίου το 
οποίο περιείχε μεταβλητές για δημογραφικά δεδομένα και 
περιγραφικά στοιχεία για το είδος του ατυχήματος και τη 
φύση της κάκωσης 
   Σε μια άλλη μελέτη ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείτο 
από 2617 παιδιά ηλικίας 0-14 ετών με τραυματισμούς στα 
γόνατα που επισκέφθηκαν κατά την περίοδο 1996-1998 το 
τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των τεσσάρων νοσοκομείων 
που συμμετέχουν στο Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων 
Εξωτερικών  Ιατρείων (ΣΚΑΕΙ)58.Καταγράφηκαν ο μηχανισμός 
και η δραστηριότητα πρόκλησης του τραύματος, το είδος της 
βλάβης, η εποχή και ο τόπος που συνέβη το ατύχημα καθώς 
και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Μεταξύ άλλων τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως οι αθλητικές δραστηριότητες 
ευθύνονταν για το 20% των κακώσεων συνολικά, προκαλώντας 
όμως συχνότερα βλάβη της άρθρωσης. Οι αθλητικές 
δραστηριότητες επίσης τριπλασίαζαν τον κίνδυνο 
τραυματισμού της άρθρωσης. Όπως μάλιστα αναμενόταν οι 
ασθενείς με κάκωση της άρθρωσης είχαν αυξημένη πιθανότητα  
να χρειαστούν νοσηλεία (odds ratio=6,24, p=0,0001).   Στα 
συμπεράσματά της ή έρευνα κατέληξε πως ο κίνδυνος κάκωσης 
της άρθρωσης του γόνατος είναι αυξημένος στα κορίτσια και 
στα μεγαλύτερα παιδιά ανεξάρτητα από το φύλο, 
προκαλούνται δε κυρίως κατά τη διάρκεια των αθλητικών 
δραστηριοτήτων.  Προτεραιότητα επομένως για τη λήψη  
μέτρων με σκοπό την πρόληψη των κακώσεων της άρθρωσης του 
γόνατος, οι οποίες δυνητικά έχουν μακροπρόθεσμες 
αρνητικές συνέπειες, πρέπει να δοθεί σε αυτές τις 
πληθυσμιακές ομάδες  με έμφαση στη λήψη μέτρων που θα 
εγγυώνται ασφαλή  άθληση.  
   Ο ΟΣΚ έχει εκδώσει τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις 
για τα γήπεδα μπάσκετ, τις μπασκέτες, το ταμπλό και τα 
καλάθια, το στεφάνι, το δίκτυ, καθώς και την φέρουσα 
κατασκευή-στήριξη του πιο πάνω συνόλου ταμπλό –καλάθι 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). επίσης τεχνικές απαιτήσεις έχει εκδώσει 
και για τα γήπεδα βόλεϊ, τις βάσεις τοποθέτησης των 
ορθοστατών με τα πώματά τους, τους δυο ορθοστάτες ανά 
συγκρότημα, το δίχτυ, τις κεραίες και τις επενδύσεις των 
ορθοστατών για την προστασία των αθλουμένων. Μόνο όμως σε 
τρία Δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου είδαμε να 
εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν τα 
γήπεδα μπάσκετ και σε ένα Δημοτικό σχολείο αυτές που 
αφορούν τα γήπεδα βόλεϊ.  
   Οι τραυματισμοί που συνδέονται με τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις των σχολείων είναι πολύ συχνοί και στις 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με έρευνες το ποσοστό των τραυματισμών για 
τους μαθητές που συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές 
εκδηλώσεις στο σχολείο είναι πάνω από πέντε φορές 
μεγαλύτερο από αυτό των μαθητών που συμμετέχουν σε τάξεις 
φυσικής αγωγής. Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι μεταξύ 
των αθλητών ηλικίας 5 έως 14 ετών, 15% των παιδιών που 
παίζουν μπάσκετ και 28% των παιδιών που παίζουν 
ποδόσφαιρο τραυματίζονται κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού. Επίσης σύμφωνα με την ίδια έρευνα σχεδόν το 
75% του συνόλου των τραυματισμών που συμβαίνουν στο 
σχολείο και σχετίζονται με βλάβες του νωτιαίου μυελού 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων59. 
   Σε μια ακόμα έρευνα που διεξήχθη στην Ιταλία τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι από τα ατυχήματα που συμβαίνουν 
στο σχολείο το μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει στους χώρους 
άθλησης (περίπου το 50%)60. 
   Στη Μεγάλη Βρετανία η έκταση των χώρων άθλησης 
καθορίζεται με ειδική νομοθετική ρύθμιση και περιλαμβάνει 
την ελάχιστη έκταση που πρέπει να διαθέτει ένα σχολείο 
για παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών όσον αφορά τα γήπεδα 
για τα ομαδικά αθλήματα61. (Πίνακας 3) 
 
 
 
Πίνακας 3.  Ελαχίστη έκταση χώρων άθλησης για μαθητές 
5 – 11 ετών στη Μ. Βρετανία 
100 ή λιγότεροι μαθητές                 2.500 τμ 

101 έως 200 μαθητές                     5.000 τμ 

201 έως 300 μαθητές                    10.000 τμ 

301 έως 400 μαθητές                    15.000 τμ 

   
 
2.12 Αριθμός επιτηρητών κατά τη διάρκεια του  
διαλείμματος 
    
   Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης ο 
αριθμός των επιτηρητών ποικίλει από σχολείο σε σχολείο. 
Σε κάποιες περιπτώσεις αυξανόταν, όσο αυξανόταν και ο 
αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας. Όμως σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των επιτηρητών ήταν 
ανάλογος και του βαθμού δυσκολίας της επιτήρησης της 
σχολικής μονάδας. Όσο περισσότερα επίπεδα έχει η σχολική 
μονάδα, όσες περισσότερες δυσκολίες παρουσιάζει ο αύλειος 
χώρος να επιτηρηθεί τόσο μεγαλύτερος ήταν και ο αριθμός 
των επιτηρητών. 
   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι επιτηρητές είναι 
υποχρεωμένοι να προσέχουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια 
των διαλειμμάτων, την ώρα που προσέρχονται στο σχολείο, 
αλλά και την ώρα που αποχωρούν. Ο αριθμός τους 
καθορίζεται από τον διευθυντή της μονάδας ο οποίος 
λαμβάνει υπ’ όψη του τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχετικά 
δηλαδή με τον αριθμό των μαθητών και τις δυσκολίες που 
παρουσιάζει η επιτήρηση. 
   Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η επιτήρηση των μαθητών 
στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ επίσης τον αριθμό 
των επιτηρητών καθορίζει ο διευθυντής του σχολείου 
ανάλογα με τον γεωγραφικό χάρτη του σχολείου και την 
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ηλικία των μαθητών, ενώ ο λόγος επιτηρητών/μαθητών θα 
πρέπει όπως αναφέρει ο νόμος να είναι επαρκής για την 
ασφάλεια των μαθητών σε όλες τις φάσεις της επιτήρησης62.  
   Ρίχνοντας μια ματιά στη διεθνή βιβλιογραφία βλέπουμε 
πως τα υψηλότερα γενικά ποσοστά τραυματισμών μαθητών 
βρέθηκαν στα σχολεία με τις πιο πολλές ώρες, με 
εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τις λιγότερο 
πεπειραμένες σχολικές νοσοκόμες, και τις χαμηλότερες 
αναλογίες μαθητή - προσωπικού (Π  < .0001)63. 
   Ακόμα μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά παίζουν 
χωρίς επίβλεψη ενηλίκων πιο συχνά στο σχολείο (32% του 
συνολικού χρόνου τους) από ότι στις παιδικές χαρές και 
στα πάρκα (22% του συνολικού χρόνου του παιχνιδιού) ή 
τους παιδικούς σταθμούς (5%)64.  
   Επίσης η έλλειψη επίβλεψης είναι υπεύθυνη για το 40% 
των ατυχημάτων που συμβαίνουν στις παιδικές χαρές των 
σχολείων στις ΗΠΑ65. 
   Αυτό κάνει ακόμα σπουδαιότερο τον παράγοντα των 
επιτηρητών της σχολικής μονάδας αφού όπως ήδη έχουμε 
διαπιστώσει τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια του διαλείμματος.  
 
 
2.13 Έλεγχος συντήρησης σχολικής μονάδος 
 
   Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος να  μεριμνήσει για την 
συντήρηση και επισκευή του διδακτηρίου των σχολικών 
επίπλων και σκευών, καθώς επίσης και για την προμήθεια 
των αναγκαίων μέσων εξοπλισμού και των εποπτικών οργάνων. 
   Ο νόμος δεν ορίζει τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, 
αρκεί το περιβάλλον του σχολικού συγκροτήματος να είναι 
ασφαλές για τους μαθητές και τους διδάσκοντες.  
   Κατ’ αυτό τον τρόπο διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα 
της έρευνας πως σε μεγάλο ποσοστό των σχολικών μονάδων 
(30%) δεν διεξαγόταν κανένας έλεγχος συντήρησης κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αντίθετα όπως επισημάνθηκε 
από τους διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων, λόγω της 
έλλειψης κονδυλίων για την επισκευή των εγκαταστάσεων, 
αναμενόταν πολλές φορές κάτι να χαλάσει ή να αποτελέσει 
κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, ώστε να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, με έξοδα που 
προέρχονταν από το σύλλογο γονέων. 
      
 
2.14 Παιδικές χαρές (εντός των σχολικών συγκροτημάτων) 
 
   Παιδικές χαρές δεν βρέθηκαν μέσα στα σχολικά 
συγκροτήματα που εξετάσαμε, όμως η συχνότητα των 
τραυματισμών στις παιδικές χαρές που βρίσκονται στα 
σχολεία είναι τόσο μεγάλη, σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, που είμαστε αναγκασμένοι εξετάσουμε και 
αυτόν τον παράγοντα. 
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   Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που βρήκαμε για τις ΗΠΑ τα 
ατυχήματα που συνδέονται με τις παιδικές χαρές που 
βρίσκονται στα σχολικά συγκροτήματα είναι ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος τραυματισμών στο σχολείο μεταξύ 
παιδιών ηλικίας 5 έως 14 ετών65. Οι πτώσεις 
αντιπροσωπεύουν το 80% των πιο σοβαρών τραυματισμών 
(αφορά συνήθως τραυματισμούς κεφαλής και κατάγματα), ενώ 
ο κίνδυνος τραυματισμού είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος 
αν ένα παιδί πέφτει από κάποιο όργανο της παιδικής χαράς  
που είναι περισσότερο από 1,5 μέτρο υψηλό. Τα μικρά 
παιδιά που παίζουν με τα όργανα που έχουν σχεδιαστεί για 
μεγαλύτερα παιδιά διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο. 
   Πάντως το 31% των πολιτειών των ΗΠΑ υποχρεώνουν τα 
σχολεία να παραδίδουν γραπτή αναφορά των συνθηκών του 
ατυχήματος, σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού των 
μαθητών66.   
   Για  πιο σοβαρά ατυχήματα όμως (κατάγματα), μια έρευνα 
που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία έδειξε πως δεν υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στις παιδικές χαρές και τους άλλους 
χώρους του σχολείου. Η έρευνα αυτή περιέλαβε 
δειγματοληπτικά 76 Δημοτικά σχολεία (σε μια σχολική 
χρονιά με πάνω από 25000 μαθητές) τα οποία συμπλήρωσαν 
ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα κατάγματα που συνέβησαν 
στους μαθητές τη συγκεκριμένη σχολική περίοδο κατά την 
διάρκεια της σχολικής ζωής. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 
από τα 118 παιδιά που τραυματίστηκαν υπήρξαν 131 
κατάγματα. Από αυτά, τα κατάγματα που συνέβησαν στις 
παιδικές χαρές των σχολείων, δεν είχαν μεγαλύτερη 
συχνότητα από άλλα που συνέβησαν σε άλλους χώρους του 
σχολικού συγκροτήματος. Εκείνο που έδειξε να κάνει τη 
διαφορά στους τραυματισμούς των παιδιών, ήταν το φύλλο 
και το μέγεθος του σχολείου. Σ’ αυτό πάντως που συμφωνούν 
οι δύο έρευνες είναι πως τα πιο σοβαρά ατυχήματα 
συνέβησαν από πτώση πάνω από 1,5 μέτρο67.  
 
 
2.15  Μεμονωμένες περιπτώσεις 
 
   Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρξαν και κάποιες 
μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν κωδικοποιήθηκαν αλλά 
θεωρήθηκε πως είναι αναγκαίο να γίνει ξεχωριστή αναφορά 
μιας και ήταν χαρακτηριστικές για την κατάσταση που 
επικρατούσε στα σχολεία. 
   Καταρχήν εντός μιας σχολικής μονάδας υπήρχε ένα 
νεόδμητο κτήριο και ένα παλαιό το οποίο στέγαζε κάποιες 
τάξεις μαθητών. Στο παλαιό κτήριο παρατηρήθηκε σε μια 
αίθουσα που έκαναν μάθημα οι μαθητές να έχουν πέσει 
σοβάδες από το ταβάνι. Σε σχετική παρατήρηση για την 
κατάσταση της αίθουσας ο διευθυντής δήλωσε ανίκανος να 
ανταπεξέλθει στις συνθήκες, αφού, όπως ισχυρίστηκε, ούτε 
άλλος χώρος υπήρχε για να κάνουν μάθημα οι μαθητές, ούτε 
τα σχετικά κονδύλια διαθέτονταν άμεσα για την επισκευή 
της αίθουσας.  
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   Σε άλλες αίθουσες πρώτου ορόφου νεόδμητων σχολικών  
κτηρίων, υπήρχε έξω από τα παράθυρα μεγάλο πρεβάζι στο 
οποίο είχαν πρόσβαση οι μαθητές. Ένας από τους  
διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων μας επεσήμανε το 
πρόβλημα και μάλιστα κάποια περίπτωση μαθητή που είχε 
εξέλθει από το παράθυρο και βρέθηκε στο πρεβάζι με τον 
κίνδυνο της πτώσης από μεγάλο ύψος να είναι ορατός. 
   Σε αρκετές σχολικές μονάδες βρέθηκαν να υπάρχουν 
περισσότερα από ένα επίπεδα αύλειων χώρων τα οποία 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους με πολλά σκαλοπάτια που δεν 
πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας που ήδη έχουν 
αναφερθεί. Ο κίνδυνος τραυματισμού ήταν πολύ μεγάλος, 
κάτι που επισημάνθηκε και από τους διευθυντές των 
σχολείων, οι οποίοι μάλιστα μας ανέφεραν αρκετές 
περιπτώσεις ακόμα και σοβαρών τραυματισμών. Σε μια από 
αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα, μαθητής τραυματίστηκε 
σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αν και υπήρχαν 
προστατευτικά κάγκελα ανάμεσα στα επίπεδα των αύλειων 
χώρων του συγκεκριμένου σχολείου, που όμως υποχωρούσαν με 
ένα ελαφρύ τράβηγμα εξ αιτίας της σκουριάς, κάτι που 
διαπιστώσαμε επί τόπου με ανάλογη επίδειξη από τον 
διευθυντή της μονάδας.  
   Σε άλλη σχολική μονάδα οι μαθητές του Δημοτικού 
σχολείου βρέθηκαν να συναυλίζονται με τους μαθητές 
παράπλευρου γυμνασίου. Ο αύλειος χώρος του Δημοτικού 
σχολείου ήταν κοινός με εκείνον του γυμνασίου και δεν 
διέθεταν ανάμεσά τους χωρίσματα. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε πως πέρα του κινδύνου σωματικών κακώσεων, 
ελλοχεύουν επιπλέον κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την 
ψυχική υγεία των μαθητών του Δημοτικού σχολείου, αφού 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος έχουν την ευκαιρία να 
παραβρίσκονται με παρέες εφήβων. 
   Χαρακτηριστική ακόμα ήταν η περίπτωση σχολικής μονάδας 
που παρατηρήθηκε να υπάρχει στην άκρη της αυλής πίσω από 
την τελευταία κερκίδα, μεγάλο ύψος πάνω από πέντε μέτρα 
χωρίς προστατευτικά κάγκελα, με κίνδυνο οι μαθητές να 
βρεθούν στο κενό είτε από κάποιο σπρώξιμο είτε ακόμα και 
από δικό τους στραβοπάτημα. Στην ίδια σχολική μονάδα 
υπήρχαν εντός του αύλειου χώρου κομμάτια λαμαρίνας, 
σπασμένα τζάμια, και μισοτελειωμένες οικοδομικές 
εργασίες.   
   Ακόμα βρέθηκαν σχολικά συγκροτήματα να διαθέτουν 
αίθουσες με ξύλινο πάτωμα, βρύσες στη μέση του αύλειου 
χώρου με τα νερά που χύνονταν γύρω από αυτές να αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τα παιδιά που εύκολα θα 
μπορούσαν να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν, μικρές 
λίμνες στην είσοδο του σχολείου που δημιουργούνται από τα 
όμβρια ύδατα και δεν έχει προβλεφθεί τρόπος διαφυγής 
τους, εξωτερικός τοίχος σχολείου να εφάπτεται με κολώνα 
της ΔΕΗ, βρέθηκε ακόμα και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος σε 
σχολική μονάδα με σχεδόν κατεστραμμένα καλώδια.  
   Τέλος να σημειώσουμε πως σε δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις σχολικών συγκροτημάτων με μικρό ή ανύπαρκτο 
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σχεδόν αύλειο χώρο, βρέθηκε να χρησιμοποιείται ως αύλειος 
χώρος ο δρόμος μπροστά από τα σχολεία.  
 
 
3. Σχολικό περιβάλλον και μάθηση 
 
   Στο σχολικό περιβάλλον όμως δεν κινδυνεύει μόνο η 
σωματική υγεία των μαθητών αλλά και η μαθησιακή 
λειτουργία τους. Οι μαθητές χρειάζονται ένα πιο φιλικό σ’ 
αυτούς σχολείο που εκτός από την ασφάλειά τους θα 
εξασφαλίζει και την ψυχική ισορροπία τους. Είναι αναγκαίο 
να βρίσκονται σε ένα χώρο που θα δένει αρμονικά τη μάθηση 
με την ασφάλεια, τη φύση με την κατασκευή και τον 
ανθρώπινο παράγοντα με τη σχολική ζωή.   
   Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί παράγοντα καθοριστικής 
σημασίας στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Συνεπώς η 
σωστή και ασφαλής διαμόρφωσή του μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη μείωση της συχνότητας και της 
βαρύτητας των ατυχημάτων. Γι’ αυτό το σχολείο ως τμήμα 
του φυσικού περιβάλλοντος όπου τα παιδιά καταναλώνουν ένα 
μεγάλο τμήμα του χρόνου και της ενεργητικότητάς τους, 
χρειάζεται να πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλούς 
διαβίωσης, ώστε να αποφευχθεί σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο βαθμό ο κίνδυνος τραυματισμών. 
   Η αντίδραση για τους τραυματισμούς αυτούς απαιτεί 
συνεργασία με περισσότερους από έναν τομέα, καθώς η 
έλλειψη κονδυλίων για την κτηριακή αναβάθμιση των 
σχολείων έχει οδηγήσει σε αποσπασματικές 
δραστηριότητες, αλλά και σε έλλειψη συντονισμού.  
   Η οργανωμένη κοινωνία είναι επιτακτική ανάγκη να 
αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό μέσα 
από τα σχολεία, να αποτρέψει τη ζημιά και να τονίσει τη 
σημασία της χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας. 
   Αυτό όμως απαιτεί μια ισχυρή και βιώσιμη δέσμευση σε 
όλα τα επίπεδα, του κράτους και της κοινωνίας, καθώς και 
εύρεση των απαραίτητων πόρων, των δυνατοτήτων και των 
πλαισίων πολιτικής για μια αποτελεσματική δράση.  
   Το παράδειγμα της πολιτείας της Αριζόνας, όταν στα 
τέλη του 2006 το γραφείο του κυβερνήτη της πολιτείας της 
Αριζόνας των ΗΠΑ, ζήτησε από το συμβούλιο σχολικών 
εγκαταστάσεων της Αριζόνας [(Arizona School Facilities 
Board (SFB)] να αξιολογήσει τα θέματα ασφαλείας στα 
σχολεία της περιοχής και να προτείνει μέτρα που θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κατασκευή των νέων 
σχολείων. Tο SFB μετά από εκτενή ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σε εθνικό επίπεδο, συλλογή πληροφοριών για 
τις καλύτερες πρακτικές αντιμετώπισης της ασφάλειας και 
μετά από δημόσια συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας των 
σχολικών εγκαταστάσεων που ακολούθησε αποφάνθηκε πως ο 
σχεδιασμός του σχολείου εκτός από την ασφαλή λειτουργία 
των σχολικών κτηρίων θα πρέπει να διαθέτει περιβάλλον 
φιλικό προς τους μαθητές και το προσωπικό λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας και παράλληλα να προσεχτεί και ο τομέας 
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της αισθητικής αρμονίας που ευνοεί την εκμάθηση68. Τα 
σχολικά κτήρια των δημοτικών σχολείων της Αριζόνας έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τη μακροβιότητα. Τα μέτρα ασφαλείας 
που ενσωματώνονται στον αρχικό τους σχεδιασμό θα 
επηρεάσουν την ασφάλεια των μαθητών για δεκαετίες. Το SFB 
αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας σε ένα σχολείο είναι μόνο μια πτυχή της 
ασφάλειας σε ένα σχολικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την 
επιχειρησιακή, τεχνική και φυσική ασφάλεια. Ωστόσο, 
πιστεύει ότι υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο συνιστώμενες 
φυσικές ιδιότητες που μπορούν να ενσωματωθούν στο 
σχεδιασμό των κτηρίων και να προσφέρουν ένα επιπλέον 
μέτρο ασφάλειας των εγκαταστάσεων, ενώ θα  επιτρέψουν 
στους χρήστες να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον μάθησης 
   Μάλιστα σε προγενέστερη έρευνα του Council of 
Educational Facility Planners, International σχετικά με 
την επιρροή του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, αύλειοι 
χώροι, σχολικά κτήρια) στις μαθητικές επιδόσεις, είχε 
σημειωθεί στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις 
επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών και την 
κατάσταση των σχολικού περιβάλλοντος69.-……… 
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
   Οι σωματικές κακώσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής 
ζωής αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες τραυματισμών 
των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών παγκοσμίως, αλλά και 
ειδικότερα στην  περιοχή της Ευρώπης και στέλνουν πολλά 
παιδιά στα νοσοκομεία, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα 
και σε διά βίου αναπηρία. Οι τραυματισμοί στο σχολείο, 
δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στις πηγές του 
συστήματος υγείας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.  
   Ορισμένα κράτη μέλη κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχίες 
στη μείωση των σχολικών τραυματισμών κάτι που δείχνει ότι 
πολλοί από αυτούς τους τραυματισμούς θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν.  
   Η ελληνική νομοθεσία μέσω του ΟΣΚ έχει δείξει πως οι 
αλλαγές έχουν προβλεφθεί για την ποιοτική αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος των σχολικών συγκροτημάτων, όμως ακόμα και 
εκείνα που έχουν κτιστεί με τις νέες προδιαγραφές 
παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις σε πολλούς τομείς σχετικά 
με την ασφαλή χρήση των χώρων τους.  
   Τα περισσότερα από τα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου 
που εξετάσαμε, είναι παλιά με πολλά λειτουργικά 
προβλήματα, μικρούς αύλειους χώρους, επικίνδυνα 
κλιμακοστάσια,  γλιστερά δάπεδα, ανασφαλείς αθλητικές 
εγκαταστάσεις, ενώ μερικά από αυτά, όπως διαπιστώσαμε, 
έχουν χώρους που εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για την 
σωματική ακεραιότητα των μαθητών.  
   Στο σχεδιασμό της πολιτείας δεν υπάρχει πρωτόκολλο 
ελέγχου των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ η όποια επισκευή 
ή προσθήκη χρειάζεται, χρηματοδοτείται από τη Νομαρχία 
και τον ΟΣΚ με αρκετά χρονοβόρες διαδικασίες. 
   Στο σχολικό περιβάλλον κυριαρχεί το τσιμέντο και 
λείπουν οι χώροι πρασίνου, πράγμα που καθιστά δύσκολη την 
επιτήρηση των μαθητών από το προσωπικό του σχολείου.  
   Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα, ο τομέας της ασφάλειας των 
σχολικών εγκαταστάσεων να επαναπροσδιορισθεί, όπως και ο 
τομέας  της αισθητικής του σχολικού χώρου, με τρόπους που 
να ενσωματώνουν σύγχρονες αρχιτεκτονικές και παιδαγωγικές 
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θεωρήσεις, συντεταγμένες με τις σύγχρονες φόρμες, τα 
χρώματα και τη γενικότερη αντιληπτική οργάνωση του χώρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τους την ηλικία των μαθητών και 
δίνοντας μια πιο ζεστή, φιλική και ασφαλή εικόνα της 
εκπαίδευσης. 
   Οι σχολικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσφέρουν 
πλούσια και ποικίλα ερεθίσματα, με στόχο να γίνουν 
περισσότερο ενδιαφέρουσες, ασφαλείς και ελκυστικές για τα 
παιδιά, αλλά και πιο φιλικές στο περιβάλλον.  
 
   Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει έναν αρμόδιο 
κυβερνητικό φορέα να έχει μια γενική εικόνα της 
κατάστασης που επικρατεί στα σχολικά κτήρια μιας μεγάλης 
επαρχιακής πόλης, όπως είναι το Ηράκλειο, ώστε να 
προσέξει τους βασικούς τομείς της ασφάλειας και να 
προτείνει βελτιώσεις.  
   Επιπλέον χρησιμοποιώντας τις βασικές παραμέτρους της 
κλίμακας μπορεί να έχει μια γρήγορη εκτίμηση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων και σε άλλα σχολεία της 
επαρχίας ή άλλων μεγάλων πόλεων, αποφεύγοντας 
μακροχρόνιες και δαπανηρές έρευνες και να αντλήσει 
χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα που παρουσιάζουν 
σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια. 
   Για τους μελετητές θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
προπομπός μιας ευρύτερης έρευνας στα σχολεία που 
παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας 
των εγκαταστάσεών τους, και να διαπιστώσουν αν και κατά 
πόσο συνδέονται οι ελλείψεις αυτές με τα σχολικά 
ατυχήματα.      
   Δίνοντας πάντως μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των σχολικών τραυματισμών, το Ελληνικό Κράτος θα ενταχθεί 
σε μια παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση μιας από τις 
κυριότερες αιτίες παιδικών κακώσεων, καθώς και στη 
δημιουργία ενός ασφαλέστερου και κοινωνικά δίκαιου 
σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 
 

 
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
   1/4/2006. 
 
   Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών 
κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών Έργων δημιούργησε 
ένα νέο περίγραμμα τεχνικών και κτιριολογικών απαιτήσεων. 
Το περίγραμμα αυτό περιλαμβάνει: 
§ Ανασύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων όλων των βαθμιδών 
εκπαίδευσης 
§ Ανασύνταξη προδιαγραφών για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια 
§ Σύνταξη προδιαγραφών για Ειδικά Σχολεία 
§ Σύνταξη προδιαγραφών για τα εργαστήρια των Ε.Π.Α.Λ – 
Ε.Π.Α.Σ. 
§ Σύνταξη προδιαγραφών για κλειστά Γυμναστήρια – Αίθουσες 
Πολλαπλών Χρήσεων 
§ Δημιουργία Κανονισμού Μελετών 
Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία και προδιαγραφές από ομάδες εργασίας του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., από το Υπουργείο Υγείας, 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την Ένωση Αναπήρων Ελλάδος, τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων, το 
Βρετανικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού για παιδιά ειδικών 
εξυπηρετήσεων του Αμερικανικού Υπουργείου Εκπαίδευσης. 
   Με το τεύχος αυτό οι μελετητές έχουν όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές και πληροφορίες που απαιτούνται, 
προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση των μελετών 
σχολικών κτιρίων με υποδομές και εγκαταστάσεις που 
ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις 
της εποχής μας. 
 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ  
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  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
1. Η χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο αποτελεί 
την αρχή του σχεδιασμού κάθε μελέτης. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει: 
Να εξασφαλίζεται αύλειος χώρος προστατευμένος από τον 
βορρά. 
Να εξασφαλίζεται καλός φωτισμός των αιθουσών. Ο 
ανατολικός και ο δυτικός  προσανατολισμός θα πρέπει να 
αποφεύγεται. 
 
2. Κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
απαιτούμενο κτιριολογικό πρόγραμμα για κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης. 
   Τα κτιριολογικά προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν:   
Για Νηπιαγωγεία, σε ισόγεια κτίρια 
Για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, σε τριώροφα κτίρια 
Για Τ.Ε.Ε., σε τετραώροφα κτίρια. 
   Σε οικόπεδα μικρά όπου το κτιριολογικό πρόγραμμα δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί σε 3 ορόφους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και τέταρτος όροφος ο οποίος θα 
περιλαμβάνει λειτουργίες με μικρότερη συχνότητα χρήσης        
(Α.Π.Χ., εργαστήρια αποθήκες κ.λπ.). 
    Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα με υψομετρικές 
διαφορές. 
3. Κατά την Αρχιτεκτονική σύνθεση, απαιτείται η χρήση 
λειτουργικού κατασκευαστικού καννάβου της επιλογής του 
μελετητή. 
4. Η απόκλιση σε (m2) από το κτιριολογικό πρόγραμμα, 
μπορεί να είναι της τάξεως +5% έως –5% για λύσεις σε 
οικόπεδα που επιτρέπουν την ανάπτυξη των κτιρίων με 
ενιαία στάθμη ισογείων. 
Η απόκλιση μπορεί να είναι της τάξεως –5% έως +10% όταν η 
μορφολογία του εδάφους απαιτεί κλιμάκωση των ισογείων σε 
διαφορετικές στάθμες. 
 5. Ειδικά για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων η επιφάνεια 
που αναφέρεται στο κτιριολογικό πρόγραμμα ισχύει σαν 
ελάχιστη απαίτηση. Είναι επιθυμητή η λύση, που προσφέρει 
επιφάνεια μέχρι 220.00m2 εφόσον αυτό είναι εφικτό.  
6. Το δάπεδο των κτιρίων θα είναι υπερυψωμένο κατά 30-
45cm από τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. 
7. Πρόβλεψη μίας αίθουσας διδασκαλίας τουλάχιστον στο 
ισόγειο. 
8. Οι χώροι υγιεινής τοποθετούνται στο ισόγειο, για την 
καλλίτερη λειτουργία της αποχέτευσης. Στον ίδιο χώρο 
εντάσσεται και ένα WC για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
αποθήκη ειδών καθαρισμού με παροχή νερού και sink. Στους 
ορόφους προβλέπονται 1-2 WC βοηθητικά, καθώς και παροχή 
νερού σε θέσεις κατάλληλες για την διευκόλυνση του 
καθαρισμού σχολείου. 
9. Δυνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σημεία. 
Απαραίτητη η πρόσβαση αυτοκινήτου μέσα στον αύλειο χώρο 
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μέχρι την είσοδο του κτιρίου (μεταφορά βιβλίων, 
ασθενοφόρο κλπ.). 
10. Τοποθέτηση του λεβητοστασίου σε κεντροβαρική θέση. 
11. Δυνατότητα χρήσης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 
καθώς και της Βιβλιοθήκης από την κοινότητα σε χρόνο 
ανεξάρτητο από την λειτουργία του σχολείου. 
12. Δυνατότητα προσέγγισης όλων των κτιρίων του 
διδακτηρίου καθώς και του αυλείου χώρου για άτομα με 
κινητικά προβλήματα, με ράμπες και ανελκυστήρες. 
 
 
 
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
   Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση της μη 
προσπελασιμότητας του κτιρίου από όλους τους ισόγειους 
χώρους. 
   Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες των δίδυμων υαλοστασίων των 
ισογείων χώρων να προβλέπονται αντικλεπτικά τύπου 
LAMINATED. 
   Στα κλιμακοστάσια του ανοικτού τύπου σχολείων να 
προβλέπονται πτυσσόμενα ή περιελισσόμενα δικτυωτά 
ασφαλείας. 
 
3.1 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
   Τα ανοίγματα θυρών σε κούφωμα διαμορφώνονται ως εξής: 
Θύρα εισόδου    ≥ 180 cm 
Θύρα διοίκησης και γραφείων ≥ 100 cm 
Θύρα αιθουσών διδασκαλίας ≥ 110 cm 
Θύρα χώρων υγιεινής (πλην WC) ≥ 100 cm 
Θύρα WC         ≥  80 cm 
Θύρα βοηθητικών χώρων  ≥ 100 cm 
Θύρα λεβητοστασίου μονόφυλλη ≥ 110 cm, δίφυλλη 160 cm 
Θύρα ανελκυστήρα   ≥ 110 cm 
Θύρα WC αναπήρου   ≥ 100 cm 
   Κατά τον σχεδιασμό των θυρών θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψη ότι αυτές υφίστανται στην χρήση τους ιδιαίτερες 
καταπονήσεις. 
 
 
3.2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
   Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα φέρουν δίδυμους 
υαλοπίνακες ανεξαρτήτως της μελέτης θερμομόνωσης. 
 
 
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 
 
   Οι μαθητές με πρόβλημα κινητικότητας, που 
χαρακτηρίζεται «κινητική δυσκολία» μέχρι και «κινητική 
αναπηρία» όχι σοβαρής μορφής, εξυπηρετούνται στα κανονικά 
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σχολεία, εφόσον αυτά παρέχουν ορισμένες ειδικές 
εξυπηρετήσεις.  
   Οι ειδικές εξυπηρετήσεις του σχολείου αφορούν: 
Στην προσπελασιμότητα των χώρων του σχολικού κτιρίου 
(διάδρομοι, ράμπες, ανελκυστήρες κλπ) 
   Στη δυνατότητα χρήσης των βοηθητικών χώρων (χώροι 
υγιεινής κλπ) 
   Σε σχολεία άνω του ενός ορόφου τοποθετείται 
ανελκυστήρας διαστάσεων και προδιαγραφών, όπως στο 
σχετικό πίνακα ειδικών εξυπηρετήσεων. 
   Σε όλα τα σχολεία τοποθετείται ένα WC αναπήρου όπως 
στο σχετικό πίνακα ειδικών εξυπηρετήσεων. 
   Αναγκαία είναι επίσης και η δυνατότητα προσπέλασης από 
τους ανάπηρους όλων των υπαίθριων χώρων με πιθανή 
εξαίρεση ορισμένων σε οικόπεδα με μεγάλες κλίσεις, ύστερα 
από αξιολόγηση των απαραίτητων κινήσεων. 
 
 
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 
    
5.1 Εξωτερικοί χώροι 
 
   Εξωτερικός χώρος είναι κάθε ελεύθερος χώρος που 
αναπτύσσεται είτε μεταξύ της περίφραξης και των κτιρίων, 
είτε ανάμεσα στα κτίρια. 
   Οι εξωτερικοί χώροι μπορεί να είναι υπαίθριοι και 
λειτουργούν σαν χώροι παιχνιδιού, αθλοπαιδειών, χώροι 
πρασίνου και κυκλοφορία πεζών, χώροι προσπέλασης 
αυτοκινήτων (για την τροφοδοσία, την πυρόσβεση και τα 
ασθενοφόρα). 
   Οι χώροι στάθμευσης των ποδηλάτων, θα πρέπει να 
βρίσκονται εκτός του ελευθέρου χώρου που κινούνται τα 
παιδιά. 
 
5.1.1 Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχημάτων στους 
εξωτερικούς χώρους 
 
   Η κλίμακα στους εξωτερικούς χώρους δίνεται με την 
ποικιλία των υλικών, το χρώμα τους, τη υφή τους, το 
μέγεθός τους και στους συνδυασμούς που διασπούν την 
μονοτονία και δημιουργούν ανάγλυφες αισθητικές εντυπώσεις 
στο παιδί. Η μονοτονία είναι αιτία ατυχήματος. 
   Η συμπεριφορά των υλικών πρέπει να ελέγχεται 
εργαστηριακά. 
   Η αντιολισθητική υφή του υλικού είναι το απαραίτητο 
χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρεί το υλικό και όταν 
είναι υγρό. Η τοπική συγκράτηση νερού στις αυλές αποτελεί 
αιτία ατυχήματος. Είναι απαραίτητη η σχολαστική μόρφωση 
των δαπέδων σε τρόπο που να κατευθύνουν τα όμβρια με 
εγκάρσιες και κατά μήκος κλίσεις μέσα από φρεάτια στο 
αποχετευτικό σύστημα ή με αποστράγγιση στο πράσινο ή την 
άμμο. 
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 5.1.2 Είδη επιφανειών δαπέδων 
 
   Είναι αναγκαίοι διάφοροι τύπου δαπέδων με ανάλογες 
απαιτήσεις στη μελέτη και κατασκευή για την προστασία των 
μαθητών από ατυχήματα. 
 
 
 5.1.2.1 Επιφάνειες δαπέδων φυσικού εδάφους 
 
   Βασική προϋπόθεση για την καταλληλότητα ενός φυσικού 
εδάφους ως χώρου παιχνιδιού ή αυλείου χώρου είναι η 
γρήγορη απομάκρυνση των ομβρίων. Η τελική επιφάνεια 
πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκληρά αντικείμενα. 
 
 
5.1.2.2 Επιφάνειες δαπέδων τεχνητού εδάφους 
 
   Κατασκευάζονται σε οριοθετημένους χώρους, με όρια 
απαλλαγμένα από προεξοχές και με στρογγυλεμένες ακμές. 
 
 
5.1.2.3 Αμμώδεις επιφάνειες δαπέδων 
 
   Σε οριοθετημένους χώρους, το βάθος της εγκιβωτισμένης 
άμμου πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για την 
απομάκρυνση του νερού. 
 
 
5.1.2.4 Επιφάνειες δαπέδων με πράσινο 
 
   Τα πράσινο πρέπει να αντέχει στις δυναμικές 
δραστηριότητες του παιχνιδιού. Το μίγμα του πρασίνου 
επιλέγεται ανάλογα με το κλίμα, προσανατολισμό του χώρου 
και το είδος του εδάφους. 
 
 
5.1.2.5 Συμπαγείς επιφάνειες δαπέδων 
 
   Οι συμπαγείς επιφάνειες δαπέδων πρέπει να είναι 
επίπεδες με αντιολισθητικές ιδιότητες και έχουν αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες. Οι συμπαγείς επιφάνειες δαπέδων 
που επιτρέπουν την αποστράγγιση πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από σκόνη. 
 
 
5.1.2.6 Συμπαγείς επιφάνειες με ασφαλτικό τάπητα 
 
   Κατασκευάζεται απαραμόρφωτη υποδομή με θραυστό υλικό 
στην οποία έχουν μορφωθεί οι κλίσεις απορροής των ομβρίων 
υδάτων. Η τελική επιφάνεια από ασφαλτικό τάπητα ενιαίου 
πάχους, αποτελεί στρώση ισοπεδωτική και κυκλοφορίας. 
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5.1.2.7 Συμπαγείς επιφάνεια από σκυρόδεμα 
 
   Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική και 
με τους κατά το δυνατόν λιγότερους αρμούς. Σε περίπτωση 
που απαιτούνται αρμοί διαστολής πρέπει να έχουν όσο το 
δυνατόν μικρότερο άνοιγμα. 
 
 
5.1.2.8 Επιφάνειες με πλάκες αντιολισθητικής υφής 
 
   Πρέπει να μορφώνονται στο υπόστρωμα οι κλίσεις έτσι 
ώστε η τελική επιφάνεια να μην συγκρατεί νερά. Οι αρμοί 
τους πρέπει να έχουν όσο γίνεται μικρό άνοιγμα < 1m. 
 
 
5.1.3 Στοιχειά και εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους 
(εξοπλισμός) 
 
   Τα υποστηλώματα σε χώρους κυκλοφορίας και διαλλείματος 
δεν πρέπει να έχουν μυτερές ακμές και εν γένει προεξοχές 
και η διατομή τους να είναι κατά το δυνατόν στρογγυλή. 
   Σε υποστηλώματα ορθογωνικής διατομής ή τοιχεία, οι 
ακμές να μορφώνονται με φαλτσογωνίες, ενώ τα μεταλλικά ή 
ξύλινα υποστηλώματα πρέπει να είναι ευδιάκριτα με τον 
κατάλληλο χρωματισμό και φωτισμό. 
   Στους χώρους κυκλοφορίας δεν πρέπει να βρίσκονται 
υδρορροές, δοχεία απορριμμάτων, δεξαμενές, πάγκοι, 
γλυπτά. Οι χώροι κυκλοφορίας πρέπει να είναι ελεύθεροι 
από στοιχεία που μπορούν να σκοντάψουν τα παιδιά. 
   Οι χώροι διαλλείματος και παιχνιδιού πρέπει να 
διακρίνονται εύκολα και να μην παρεμβάλλονται εμπόδια. 
Εκεί όπου οι σχάρες αποχετεύσεως είναι αναγκαίες πρέπει 
το πάνω μέρος τους να τοποθετείται περασιά με το δάπεδο. 
Σε σημεία με αλλαγή στάθμης (σκαλοπάτι) με ύψος 
μεγαλύτερο από 0,02m μεταξύ χώρων κυκλοφορίας και χώρων 
διαλλείματος ή παιχνιδιού, καθώς και σε υπερυψωμένες 
επιφάνειες πρέπει να παίρνονται προστατευτικά μέτρα 
ανάλογα και να τοποθετούνται κάγκελα ή στηθαία ή παρτέρι 
με φυτά. Το ύψος των προστατευτικών στοιχείων δεν πρέπει 
να είναι κάτω από 1,10m. 
   Οι σκάλες σε χώρους διαλλείματος και κυκλοφορίας 
πρέπει να ξεχωρίζουν με χτυπητό χρώμα, διαφορετικό υλικό 
ή με φωτισμό. 
   Καλύψεις ανοιγμάτων σε χώρους κυκλοφορίας και 
παιχνιδιού πρέπει να είναι εξασφαλισμένες από ενελέκτο 
άνοιγμα. 
   Οι φωταγωγοί πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται 
με σιδερένιες σχάρες έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την 
κυκλοφορία. 
   Οι χώροι κάτω από οικοδομικές προεξοχές, ύψους 
μικρότερου των 2,20m πρέπει να περιφράσσονται. 
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   Οι περιφράξεις κοντά σε χώρους κυκλοφορίας, 
διαλλείματος και παιχνιδιού δεν πρέπει να έχουν γωνίες 
μυτερές που εξέχουν ή συρματοπλέγματα σε ύψος κάτω των 
2,00m. 
   Οι έξοδοι σχολικών συγκροτημάτων πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένες από τον κίνδυνο να τρέξουν τα παιδιά κατ’ 
ευθείαν προς τον δρόμο με κυκλοφορία με την τοποθέτηση 
στην έξοδο του σχολικού συγκροτήματος κάγκελου στην άκρη 
του πεζοδρομίου. 
 
 
 
5.2 Εσωτερικοί χώροι 
 
   Εσωτερικός χώρος του σχολείου είναι το κτιστό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί ασκείται με μια σειρά 
από θεωρητικές και πρακτικές εμπειρίες. 
   Οι εσωτερικοί Εκπαιδευτικοί χώροι μπορεί να είναι 
χώροι διδασκαλίας, χώροι εργαστηρίου, χώροι υγιεινής και 
χώροι κυκλοφορίας που τους συνδέουν οριζοντίως και καθ’ 
ύψος. 
 
 
5.2.1 Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχημάτων στους 
εσωτερικούς χώρους 
 
   Για να είναι αποτελεσματική η μείωση των κινδύνων στον 
εσωτερικό χώρο των σχολικών κτιρίων μαζί με την εφαρμογή 
αυτής της προδιαγραφής επιβάλλεται: 
1. Κάθε σχολικό κτίριο να χρησιμοποιείται από την 
συγκεκριμένη βαθμίδα για την οποία σχεδιάστηκε. 
2. να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες εργασίας στο 
παιδί ώστε να μην οδηγείται σε αλόγιστες ενέργειες από 
ψυχολογικά αίτια. 
   - Τέτοιες συνθήκες είναι: 
   Ισόρροπη κατανομή του σχολικού χρόνου σε ώρες 
διδασκαλίας (παθητική συμμετοχή του παιδιού), σε ώρες 
ασκήσεων (συμμετοχή στη δράση – ανάπτυξη κρίσης και 
παρατήρησης) και σε ελεύθερο χρόνο (εκτόνωση της 
συσσωρευμένης ενεργητικότητας μέσα). 
   Οι πόρτες σε στενούς διαδρόμους δεν πρέπει να 
βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη. Οι δε ακτίνες 
ανοίγματος τους να μην διασταυρώνονται. 
   Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας να ανοίγουν προς τα 
έξω. 
   Σε χώρους δυναμικότητας μεγαλύτερης των 80 ατόμων, οι 
πόρτες που ανοίγουν σε χώρους διάσωσης, πρέπει να 
ανοίγουν στην διεύθυνση φυγής. 
   Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου, πρέπει να ασφαλίζονται 
μόνο από μέσα, με τέτοιους μηχανισμούς που μπορούν να 
ανοίξουν εύκολα ακόμα και από παιδιά. 
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5.2.1.1 Υαλοστάσια 
 
   Τα υαλοστάσια που προβλέπονται σε οποιοδήποτε κούφωμα 
και χώρο, φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου LAMINATED. 
Είναι αποδεκτές κατασκευές από υαλότουβλα αναλόγων 
προδιαγραφών. 
   Για τον καθαρισμό της επιφάνειας του κρυστάλλου, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η λειτουργικότητα του 
κουφώματος. Σε υαλοστάσια κουφωμάτων που γειτνιάζουν με 
χώρους ελεύθερης δραστηριότητας του παιδιού, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μορφές κουφωμάτων με μικρές γυάλινες 
επιφάνειες για λόγους ασφαλείας. 
   Τα παράθυρα πρέπει να ασφαλισθούν με πρόσθετα μέσα 
όπως: Ποδιά παραθύρου (ελάχιστο βάθος 0,20m και ύψος 
1,10m). Κιγκλίδωμα (ελάχιστο ύψος 1,10m σε απόσταση 0,20m 
μπροστά από το τζάμι) 
   Οι ντουλάπες και βιτρίνες που είναι τοποθετημένες σε 
χώρους διαλλείματος πρέπει να είναι προστατευμένες με 
μεταλλικό πλέγμα σε ύψος κάτω από 1m. Οι υαλόθυρες και 
άλλες υαλωτές επιφάνειες που φθάνουν μέχρι το δάπεδο και 
βρίσκονται σε προσπελάσιμους χώρους ή χώρους κυκλοφορίας 
να είναι από διαφανή πλαστική ύλη και να έχουν επισήμανση 
με ειδικά σύμβολα ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. 
 
 
5.2.1.2 Κλιμακοστάσια – σκάλες και κεκλιμένα επίπεδα 
 
   Τα κλιμακοστάσια πρέπει να έχουν ευθύγραμμα σκέλη που 
ενώνονται μεταξύ τους με ορθογώνια πλατύσκαλα. Οι 
απολήξεις των σκαλοπατιών στο πλατύσκαλο δεν 
ευθυγραμμίζονται, γίνεται μετατόπιση κατά ένα σκαλοπάτι. 
   Τα ρίχτια στις σκάλες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα 
από 17cm και μικρότερα από 15cm και τα πατήματα δεν 
πρέπει να είναι μικρότερα από 28cm και μεγαλύτερα από 
30cm. Η επιλογή των συγκεκριμένων διαστάσεων πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών που 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη σχολική βαθμίδα. 
   Κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον επιβάλλεται για 
λειτουργικούς λόγους κυκλική σκάλα τα σφηνοειδή πατήματα 
δεν πρέπει στο στενό τους τμήμα να είμαι μικρότερα από 
23cm. Επίσης, σε απόσταση 0,25cm από την εσωτερική πλευρά 
τα πατήματα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 40cm. 
Σε πατήματα με λεία επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται 
αντιολισθητική ταινία συνεπίπεδη με το πάτωμα και πριν 
από την ακμή. Οι ίδιες ακμές πρέπει να είναι επίσης 
ελαφρά στρογγυλεμένες.  
   Το ύψος του κιγκλιδώματος της σκάλας να έχει καθαρό 
ύψος 1,10m και η μορφή του να μην επιτρέπει την 
αναρρίχηση και το πέρασμα των παιδιών μέσα στο κενό. Οι 
κουπαστές της σκάλας πρέπει να είναι προσιτές στους 
μαθητές και να είναι κατάλληλες για τη στήριξη τους, η 
μορφή τους δε να μην προκαλεί τραυματισμούς. Να 
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αποφεύγονται οι μυτερές γωνίες πάνω στο κάγκελο και την  
κουπαστή. 
   Οι σκάλες πρέπει να έχουν και στις δυο πλευρές 
χειρολαβές, οι οποίες να συνεχίσουν και στο πλατύσκαλο. 
Κυρίως αν η απόσταση μεταξύ των κιγκλιδωμάτων των 
κλιμακοστασίων κοντά στο φανάρι όπως και μεταξύ των 
εξωτερικών κιγκλιδωμάτων των κλιμακοστασίων και τοιχίων 
είναι μεγαλύτερη από 20cm τα κιγκλιδώματα να 
διαμορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείεται η τσουλήθρα πάνω 
σ’ αυτά. 
   Για σκάλες με πλάτος πάνω από 5,00m και με περισσότερα 
από 5 σκαλοπάτια να τοποθετούνται ενδιάμεσες χειρολαβές. 
Τα κεκλιμένα επίπεδα στους διαδρόμους πρέπει να έχουν 
κλίση το πολύ ως 5%. 
   Χώροι κάτω από κλιμακοστάσια που έχουν ύψος μικρότερο 
από 2,00m και που βρίσκονται σε χώρους κυκλοφορίας πρέπει 
να διαχωρίζονται και να τοποθετείται κάτω από τον 
«ουρανό» της σκάλας στοιχείο διακοπής, κάγκελο ή 
ζαρντινιέρα, ώστε να μην είναι προσπελάσιμο. 
 
 
5.2.1.3 Κιγκλιδώματα 
 
   Τα κάγκελα των εξωστών πρέπει να έχουν ύψος 1,10m και 
η κατασκευή τους να μην επιτρέπει την αναρρίχηση των 
παιδιών. Σε κάγκελα με κάθετα στοιχεία, η αξονική 
απόσπαση τους να μην είναι  μεγαλύτερη από 10cm. 
   Όπου απαιτούνται κάγκελα προστατευτικά στα υαλοστάσια 
των κτιρίων, αυτά πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον 
ώστε να εξασφαλίζουν τον καθαρισμό των υαλοστασίων. 
   Τα οικόπεδα των διδακτηρίων θα έχουν περιμετρική 
περίφραξη ύψους 2,00m, εκ των οποίων 0,50cm-1cm συμπαγή 
περίφραξη και το υπόλοιπο τμήμα κιγκλίδωμα. 
 
 
5.2.1.4 Εξοπλισμοί 
 
   Οι ακμές των σταθερών ή κινητών εξοπλισμών (όπως 
έπιπλα, πίνακες, ιματιοθήκες, θερμαντικά σώματα καθώς και 
αντικείμενα τέχνης) πρέπει να είναι στρογυλλεμένες ή 
τουλάχιστον με αποτμημένες γωνίες. 
   Γωνίες και άγκιστρα εξοπλιστικών μέσων (όπως άγκιστρα 
με ιματιοθήκες) που προεξέχουν σε χώρους κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι έτσι ασφαλισμένα και να έχουν τέτοια 
μορφή ώστε να μην προκαλούν κινδύνους ατυχημάτων. 
   Ο τρόπος στηρίξεως των εξοπλισμών καθώς και οι 
συνδέσεις των αγωγών παροχής πρέπει να διατάσσονται έτσι 
ώστε να μην είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία. 
   Τα κινητά μέρη εξοπλισμών πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές τους και να είναι μορφωμένα με τέτοιο τρόπο 
που να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. 
   Στον χώρο των εργαστηρίων που χρησιμοποιείται για 
θεωρητική διδασκαλία και πρακτική άσκηση, η απόσταση 
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μεταξύ των τραπεζιών εργασίας και του χώρου διδασκαλίας 
να είναι το ελάχιστο 0,85m. Όταν οι μαθητές εργάζονται σε 
διαφορετικά τραπέζια, πλάτη με πλάτη, η απόσταση μεταξύ 
τους να είναι το ελάχιστο 1,50m. 
   Στα τραπέζια των εργαστηρίων που υπάρχουν μόνιμα 
τοποθετημένες σωληνώσεις διαφόρων παροχών και 
αποχέτευσης, οι στηρίξεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες 
από κάθε κίνδυνο αποκόλλησης και προφυλλαγμένες από 
οποιαδήποτε φθορά. 
 
 
 
5.3 Ειδικοί χώροι 
 
 
5.3.1 Χώροι διδασκαλίας φυσικών επιστήμων 
 
   Οι αίθουσες διδασκαλίας φυσικών επιστημών με τους 
βοηθητικούς τους χώρους πρέπει να έχουν άμεση προσπέλαση 
και συνεπίπεδη πρόσβαση ώστε κατά την μεταφορά των σκευών 
και υλικών να μην δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι. 
   Το εργαστήριο Φυσική-Χημείας όπου φυλάσσονται χημικές 
ουσίες πρέπει να ασφαλίζεται από είσοδο αναρμόδιων 
ατόμων. 
   Οι παροχές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των 
σωληνώσεων του γκαζιού, προς τον χώρο του εργαστηρίου και 
προς τα τραπέζια εργασίας πρέπει να κλείνουν με διακόπτες 
που βρίσκονται σε κεντρική θέση. 
   Σε εργαστηριακούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς, πρέπει οι παροχές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
σωληνώσεων γκαζιού να κλείνουν με διακόπτες οι οποίοι θα 
βρίσκονται σε κάποια κεντρική θέση. 
   Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε 
κατά την μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων και υλικών να 
μην δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι. 
 
 
5.3.2 Αύλειοι χώροι  
 
   Κατά τον σχεδιασμό των αύλειων χώρων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος του οικοπέδου, οι 
υψομετρικές διαφορές εφόσον υπάρχουν και η βαθμίδα 
σχολικής εκπαίδευσης που φιλοξενείται. 
   Εδώ εισέρχεται η Αρχιτεκτονική του τοπίου. Η 
Αρχιτεκτονική τοπίου έχει σαν βασική λειτουργία να 
δημιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον άμεσο 
περιβάλλοντα ανοικτό χώρο όπου στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ο αύλειος χώρος της σχολικής μονάδας. 
Είναι η μέθοδος που συνθέτει μια αρμονική εικόνα από 
φυτά, δομικά υλικά και λειτουργίες στο χώρο και όχι απλά 
μια συλλογή από τα υλικά αυτά. 
     Ο αύλειος χώρος ενός σχολείου θα πρέπει να 
αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:  
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- Χώρος αυλισμού – συγκεντρώσεων  
- Χώρος ανάπαυσης 
- Χώρος παιχνιδιών  
- Χώρος πρασίνου 
- Χώρος εκδηλώσεων 
 
α) Χώρος αυλισμού- Συγκεντρώσεων 
   Η επιφάνεια του χώρου αυτού εξαρτάται από το μέγεθος 
του οικοπέδου και τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενεί. 
Θα πρέπει να επιστρώνεται με πλάκες αντιολισθητικές 
χρωματιστές, ή άλλο τύπο δαπέδου αντιολισθητικής υφής. 
   Σε θέση κατάλληλη τοποθετείται ο ιστός της σημαίας, 
ύψους 3,00m. Επίσης η σημαία θα έχει μέγεθος 2,50x3,00m. 
Σε περιπτώσεις γωνιακών οικοπέδων ή οικοπέδων με πρόσοψη 
σε κεντρικές οδούς, τοποθετείται ακόμα ένας ιστός και 
σημαία σε θέση ώστε να προσδιορίζεται εμφανώς ο 
χαρακτήρας του κτιρίου. 
 
β) Χώρος ανάπαυσης 
   Ο χώρος αυτός μπορεί να κατανέμεται σε πολλούς μικρούς 
χώρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με παγκάκια, 
πέργκολες και θα περιβάλλονται από πράσινο. Καλό είναι να 
υπάρχουν και στεγασμένοι χώροι διαλλείματος ώστε να 
προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα. 
 
γ) Χώροι παιχνιδιών 
   Συνήθως είναι οι αθλητικοί χώροι, δηλαδή τα γήπεδα 
μπάσκετ – βόλλεϋ. Αν υπάρχει δυνατότητα τοποθετούμε 
γήπεδο χάντμπολ, τέννις ή και γήπεδα άλλων αθλημάτων. 
Επιθυμητή η τοποθέτηση κερκίδων. 
   Το δάπεδο επενδύεται με πλαστικό υλικό για εξωτερικά 
γήπεδα (ταρτάν). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙ 

    Παραθέτουμε την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή 
της έρευνας: 
 

 
 

 
 

                ΚΕΠΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 Μ. ΑΣΙΑΣ 75 ΑΘΗΝΑ 115 27 
TΗΛ. :  + 30-210 746 2187 
ΦΑΞ  :  + 30-210  746 2105 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ                                 

--------- 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ε. 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ 
 

Εmail : epetrid@med.uoa.gr 
http://www.euroipn.org/cerepri 

 

 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 
Στοιχεία της Σχολικής μονάδας 
 
Σχολείο:……………………………………………….Περιοχή:……………………… 

Οδός:………………………..…………….Αρ……   . T.K……………………………. 

Τηλέφωνο:…………Έτος κατασκευής:…………… Αριθμός Μαθητών…………….. 

Κτήριο: 1. Δημόσιο …… 2. Ιδιωτικό …… 

Έκταση προαύλιου χώρου: …………. m2  

Αριθμός εκπαιδευτικών ……..  

Εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης:….. 

mailto:epetrid@med.uoa.gr�
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Εκπαιδευτικοί μερικής Απασχόλησης….... 

Αριθμός εκπαιδευτικών που επιβλέπουν στο διάλειμμα ……… 

 

 

 

 

 

 

 
Α.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
    Στους δρόμους που περιβάλλουν το σχολείο χρειάζεται 
να υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα της τροχαίας και 
διαγραμμίσεις. 
     Επίσης στις εξόδους από το σχολείο πρέπει να 
υπάρχουν προστατευτικά  κιγκλιδώματα που εμποδίζουν την 
άμεση πρόσβαση των παιδιών στο δρόμο 
       
1. Στο δικό σας σχολείο στις διαβάσεις των πεζών υπάρχουν 
τα παραπάνω σήματα; 

 
      α.  Ασφαλείς (υπάρχουν και τα δύο σημεία)    
 
      β.  Μερικώς ασφαλείς (υπάρχει ένα από τα δύο σημεία) 

 
            γ.  Ανασφαλείς (δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω σημεία) 
 
2. Στις εξόδους από το σχολείο προς το δρόμο υπάρχουν 
προστατευτικά  κιγκλιδώματα που εμποδίζουν την άμεση 
πρόσβαση των παιδιών στο δρόμο. 

 
               Ναι                        Όχι      

 
 
 
Β.  ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΚΑΛΕΣ  
 
1.   Για να είναι ασφαλής η σκάλα του σχολείου πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω  χαρακτηριστικά: 

 
α. Ο σχηματισμός του κιγκλιδώματος δεν επιτρέπει την  
   αναρρίχηση (π.χ. οριζόντια κάγκελα) πάνω στα κάγκελα 
   ή το πέρασμα των παιδιών ανάμεσα.  

 
     Ναι                     Όχι      
 

  β. Η κουπαστή διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να  
     αποκλείεται να τη χρησιμοποιούν  οι μαθητές σαν 
     τσουλήθρα. 
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     Ναι                      Όχι      
 

  γ. Υπάρχουν στηρίγματα χειρολαβές και στις δύο πλευρές  
     της σκάλας που συνεχίζονται στο πλατύσκαλο. 

 
      Ναι                      Όχι      
 

  δ. Σε σκαλοπάτια με λεία επιφάνεια τοποθετείται 
     αντιολισθητική ταινία συνεπίπεδη με το πάτωμα σε 
     απόσταση 5 εκ. από την ακμή τους. 

 
      Ναι                       Όχι      
 

  ε. Οι σκάλες διακρίνονται εύκολα από γειτονικούς χώρους 
     με κατάλληλο φυσικό   ή τεχνικό φωτισμό. 

 
    Ναι                        Όχι      
 

 στ. Για σκάλες με πλάτος πάνω από 5 μέτρα και με 
     περισσότερα από 5 σκαλοπάτια τοποθετούνται  
     ενδιάμεσες χειρολαβές.  

 
      Ναι                      Όχι      

 
  2. Στους εξώστες (βεράντες) και σε σημεία με απότομη 
     αλλαγή επιπέδου(σκάλες,  αύλειος χώρος) 
     τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα. Στο δικό 
     σας σχολείο υπάρχουν προστατευτικά  κιγκλιδώματα  

 
            i. Στους εξώστες: 

     
                  Ναι                     Όχι      

 
            ii. Σε σημεία με απότομη αλλαγή επιπέδου 

 
                  Ναι                      Όχι      

 
 
 
Γ.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
   Σε όλα τα σχολεία είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση 
χειροκίνητου συστήματος  συναγερμού και συστήματος 
πυρόσβεσης. Στο δικό σας σχολείο: 

 
   α.  Υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης; 

 
     Ναι                     Όχι      

 
 β.  Υπάρχει τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας σε κάθε 
     όροφο; 
 

     Ναι                     Όχι      
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    γ. Ελέγχεται η ημερομηνία λήξεως των συσκευών 
       πυρόσβεσης μια φορά το χρόνο; 

 
     Ναι                      Όχι      
 

    δ. Υπάρχει προσωπικό πυρασφάλειας υπεύθυνο για τη 
       συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων; 

 
     Ναι                      Όχι      
 

     ε.  Υπάρχει φωτισμός ασφάλειας; 
 
     Ναι                      Όχι      
 
 

    στ. Υπάρχει σχέδιο ταχείας εκκένωσης του χώρου σε 
        περίπτωση έκτακτης ανάγκης;  

 
      Ναι                     Όχι      
 
ζ. Πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου από 
   το σύνολο των μαθητών τουλάχιστον μια φορά το 
   χρόνο; 
 
     Ναι                     Όχι      
 
η. Το άνοιγμα των θυρών έχει κατεύθυνση προς την 
   έξοδο; 
 
     Ναι                     Όχι      
 
θ. Η κατασκευή του κτηρίου έχει γίνει από πυράντοχα 
   (μη εύφλεκτα) υλικά; 
 
     Ναι                      Όχι      

 
 
 
Δ.  ΣΕΙΣΜΟΣ 
 

   Σε όλα τα σχολεία πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες 
κτηριακές προδιαγραφές  αντισεισμικής προστασίας, καθώς 
και κανόνες ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού.  
   Στο δικό σας σχολείο: 

 
   α. Η κατασκευή του κτηρίου έχει γίνει με 

 αντισεισμικές προδιαγραφές; 
 
  Ναι                      Όχι      
 

   β. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
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      σεισμού; (Πρόγραμμα καταφυγής μετά το σεισμό, 
      τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, υπεύθυνος για το 
      κλείσιμο γενικών διακοπτών). 

      
   Ναι                       Όχι      
 

   γ. Πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου από  
 το σύνολο των μαθητών σε περίπτωση σεισμού, 
 τουλάχιστον μια φορά το χρόνο; 
 
 
 
   Ναι                       Όχι      

 
   δ. Υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες; 

 
          Ναι                       Όχι      

 
 
      
 Ε.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 
   Τελευταία όλο και πιο συχνά παρατηρούνται στα σχολεία 
αίθουσες διαμορφωμένες  για πειράματα φυσικής και 
χημείας. Οι αίθουσες αυτές πρέπει να  πληρούν ορισμένες 
προδιαγραφές για την ασφάλεια των μαθητών.   
   Στο δικό σας σχολείο η αίθουσα αυτή (αν υπάρχει) 
πληροί τους παρακάτω κανόνες ασφάλειας; 
 
   α. Υπάρχει προστατευτικό χώρισμα ανάμεσα στο χώρο του 
      πειράματος και τους μαθητές; 

 
  Ναι                       Όχι      

    
   β. Έχουν καθοριστεί οι οδοί διαφυγής σε περίπτωση 
      ατυχήματος; 

 
   Ναι                        Όχι      
 

   γ. Υπάρχει ντους ασφάλειας με άμεση προσβασιμότητα; 
 
    Ναι                       Όχι      
 

   δ. Ελέγχεται η λειτουργία του τουλάχιστον κάθε 6  
      μήνες; 

 
     Ναι                       Όχι      
 

   ε. Υπάρχει λειτουργικό και ικανό φαρμακείο; 
 
     Ναι                       Όχι      
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  στ. Υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας 
      (γυαλιά προστασίας με επαρκή προστασία και από τα  
      πλάγια, ειδικά γάντια, ειδικές συσκευές 
      εισπνεόμενου αέρα κλπ). 
 

           Ναι                       Όχι      
 
 
 
 
   ζ. Αν γίνονται πειράματα με φυτά έχει προβλεφθεί η  
      περίπτωση αλλεργιογόνων ουσιών ώστε να ληφθούν τα 
      κατάλληλα μέτρα (απομάκρυνση αλλεργικών μαθητών,  
      πλύσιμο χειρών κλπ.) 
 

           Ναι                      Όχι      
 
 
 

ΣΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
 

   1. Κυκλώστε το είδος της θέρμανσης που 
      χρησιμοποιείται στο σχολείο σας: 

 
        α. Κεντρική θέρμανση    β. Σόμπα πετρελαίου     γ. Ηλεκτρική σόμπα     
        δ. Θερμοσυσσωρευτές    ε. Ηλεκτρικά σώματα   στ. Αερόθερμα 

  ζ. Κλιματιστικό μηχάνημα η. Άλλο τι  ακριβώς…………………………… 
 
   2. Αν υπάρχει θέρμανση με ανοιχτή φλόγα ή σπιράλ,   

   υπάρχει μπροστά προστατευτικό κάλυμμα; 
 
          Ναι                         Όχι      
 

   3. Υπάρχει στον πίνακα του ηλεκτρικού ρελαί διαφυγής  
   του ηλεκτρικού ρεύματος; 
 
           Ναι                         Όχι      

 
   4. Τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης βρίσκονται 

   σε καλή κατάσταση; (Όχι κομμένα ή υπερφορτωμένα  
   καλώδια πχ. πολλά φις στο ίδιο πολύμπριζο). 
 
           Ναι                         Όχι      
 
 

Ζ. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΖΑΜΙΑ 
 

   1. Υπάρχουν τζάμια στις πόρτες και τα παράθυρα; 
 
          Ναι                          Όχι      
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 1.1. Αν ναι, είναι τζάμια ασφαλείας (άθραυστα)  
      τουλάχιστον του ισογείου; 

 
          Ναι                          Όχι      
 

   2. Υπάρχουν τζάμια στα μεγάλα γυάλινα χωρίσματα των  
      διαδρόμων και των θυρών;  

 
          Ναι                          Όχι      
 
 

 2.1. Αν ναι, είναι τζάμια ασφαλείας (άθραυστα);  
 
          Ναι                          Όχι      
 

   3. Υπάρχει σήμερα έστω και ένα σπασμένο τζάμι σε  
      παράθυρο ή πόρτα; 

 
          Ναι                           Όχι      
 

 
Η.  ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
   1. Αναφέρατε το υλικό κάλυψης της επιφάνειας του 
      ελεύθερου χώρου (είναι δυνατόν να υπάρχουν 
      συνδυασμοί διαφόρων τύπων). 

 
       α)   Άσφαλτος …..  β)  Σκυρόδεμα – τσιμέντο……   γ)  Χαλίκι…… 
       δ)   Χώμα.......  ε)  Γρασίδι-χόρτο……..  στ)  Μωσαϊκό……   
       ζ)   Ευένδοτα υλικά (καουτσούκ-ταρτάν……  η) Άλλο τι ακριβώς…………..  

 
   2. Υπάρχουν στον ελεύθερο χώρο του σχολείου σας 
      επικίνδυνα σημεία για πρόκληση ατυχήματος; 
 
   α.  Πιθανότητα πτώσης από ύψος: 

 
       Ναι                       Όχι      
 

   β.  Αφύλακτα οικοδομικά έργα: 
 
       Ναι                       Όχι      
 

   γ.  Σπασμένα γυαλιά: 
 
       Ναι                       Όχι      
 

   δ.  Οτιδήποτε άλλο: 
 
       Ναι                        Όχι      
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Θ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

      Πόσο συχνά γίνεται έλεγχος συντήρησης; ……… φορές το 
χρόνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι.  ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
 
   Τύπος αθλητικών κατασκευών στον ελεύθερο χώρο.    
(Σημειώστε ανάλογα Ναι ή Όχι αν οι αθλητικές κατασκευές 
είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές ΟΣΚ) ή κενό αν δεν 
υπάρχουν. 

 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ                             Σύμφωνα  με       Χωρίς προ-      Δεν υπάρχει  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    προδιαγραφές      διαγραφές         κατασκευή   
 
α)  Γήπεδο basket                       …………..         …………...       .………….. 
 
β)  Γήπεδο Volley                  …………..         …………...       .………….. 
 
γ)  Μεμονωμένες μπασκέτες      …………..         …………...       .………….. 
 
δ) Γήπεδο ποδοσφαίρου      …………..          …………...       .………….. 
 
ε)  Σκάμμα                                  …………..           …………...      .………….. 
  
στ)  Πολύζυγο                             …………..           …………...      .………….. 
 
ζ) Μονόζυγο                                …………..           …………...      .………….. 
 
η)  Άλλο τι ακριβώς ……………………………………………………………. 
 

 
 
ΙΑ.  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 
   1. Υπάρχει παιδική χαρά στον ελεύθερο χώρο του  
      σχολείου; 

 
        Ναι                      Όχι      
 

   2. Τα όργανα της παιδικής χαράς (αν υπάρχει) είναι: 
 

   α.  Σκουριασμένα: 
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 Ναι                        Όχι      
 

   β.  Φθαρμένα από τη χρήση: 
 
 Ναι                        Όχι      
 

   γ.  Σπασμένα κατεστραμμένα: 
 
 Ναι                        Όχι      

 
 
 
 

   3. Το έδαφος της παιδικής χαράς είναι (είναι δυνατόν 
   να υπάρχουν συνδυασμοί διαφόρων τύπων): 
 

              α)  Άσφαλτος...... β)  Σκυρόδεμα – τσιμέντο.......  γ)  Χαλίκι........ 
  δ) Χώμα.......  ε)  Γρασίδι-χόρτο.......  στ)  Μωσαϊκό......   
  ζ) Ευένδοτα υλικά (καουτσούκ-ταρτάν......  η) Άλλο τι ακριβώς........ 

 
   4. Τα όργανα της Παιδικής Χαράς είναι (είναι δυνατόν 
      να υπάρχουν συνδυασμοί  διαφόρων τύπων):  

 
α) Σιδερένια, β) Πλαστικά, γ) Ξύλινα, δ) Άλλο τι ακριβώς ………………… 

 
   Παρακαλώ σημειώστε οτιδήποτε άλλο έχει υποπέσει στην 
αντίληψή σας και απειλεί την ασφάλεια του σχολικού 
περιβάλλοντος των μαθητών σας.  

 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 105 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 
 
 

Άρθρο 7 
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 

τ. Α’)] 
Εκπαιδευτήρια 

 
1. Γενικά 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των 
βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα 
φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί. 
 
 
2. Οδεύσεις διαφυγής 
 
2.1 Σχεδιασμός 
 
2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων εκπαίδευσης 
υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό 
των καθισμάτων χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 
ατόμου/2 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου της 
αίθουσας. 
β) Για τα εργαστήρια και παρόμοιους εκπαιδευτικούς χώρους 
είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων εργασίας και όχι 
μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου/4,5 τετρ. μέτρα 
καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
γ) Για τους υπόλοιπους χώρους υπολογίζεται με αναλογία 1 
ατόμου/ 6 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
Για ξεχωριστές μεγάλες αίθουσες γυμναστηρίων, εστιατορίων 
διαλέξεων, κ.λπ., όπου μπορούν να συγκεντρωθούν πάνω από 
100 άτομα, ισχύουν για τις οδεύσεις διαφυγής οι 
αντίστοιχες διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’ για τους χώρους 
συνάθροισης κοινού. 
2.1.2. Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους 
(0,60 μέτρου) καθορίζεται σε: 
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α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι – 
πόρτες) 
β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες – 
ράμπες) 
2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις 
διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου. 
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία 
έξοδος πλάτους 1,80 του μέτρου ανά 250 άτομα. 
Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από την 
πόρτα μιας αίθουσας διδασκαλίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
12 μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστίθεται μια 
δεύτερη πόρτα. 
Σε σχολεία με ένα το πολύ όροφο πάνω από το ισόγειο και 
σύνολο μαθητών μικρότερο από 150, γίνεται δεκτή μια μόνο 
έξοδος κινδύνου. Η πραγματική απόσταση απροστάτευτης 
όδευσης τότε δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 
μέτρων. 
Για όλες τις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
έξοδοι κινδύνου, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της 
πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης είναι 40 
μέτρα. 
Επιτρέπεται τα πρώτα 18 μέτρα της όδευσης να συμπίπτουν, 
εφόσον οι αίθουσες που εξυπηρετούνται από τους αδιέξοδους 
διαδρόμους δεν έχουν περισσοτέρους από 150 μαθητές όταν 
βρίσκονται σε ισόγειο όροφο ή από 120 μαθητές, σε κάποιον 
άλλο όροφο. 
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να κατασκευάζεται 
πυράντοχη αυτοκλειόμενη πόρτα (Δ) με δείκτη πυραντίστασης 
30 λεπτών που να απομονώνει την περιοχή αδιεξόδου. 
Παρόμοιες πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες 30 λεπτών 
τοποθετούνται σε επιμήκεις διαδρόμους, ώστε τα τμήματα 
ανάμεσα σε δύο πόρτες να μην έχουν μήκος μεγαλύτερο από 
35 μέτρα. 
Οι πόρτες αιθουσών που ανοίγουν σε κοινόχρηστο χώρο με 
χρήση και για άλλους σκοπούς εκτός από την κυκλοφορία, 
πρέπει να απέχουν το πολύ 12 μέτρα από την έξοδο κινδύνου 
στην περίπτωση αδιεξόδου, και 18 μέτρα στην περίπτωση δύο 
τουλάχιστον εξόδων. 
Οι διάδρομοι μέσα σε αίθουσες με πληθυσμό μεγαλύτερο από 
20 μαθητές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις για τις αίθουσες συνάθροισης κοινού 
(παράγραφος 2.13. Κεφαλαίου ΣΤ’). Οι πόρτες στις αίθουσες 
αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος μικρότερο 
από 1 μέτρο. 
Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις διαφυγής και 
προέρχεται από αίθουσα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30 
ατόμων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση διαφυγής 
και να είναι πυράντοχη, με δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον 20 λεπτών. 
Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, 
απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε σύστημα κλειδώματος, 
εκτός από ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για συνθήκες 
πανικού. 
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Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο μια πόρτα ή 
ένα παράθυρο με εμβαδό τουλάχιστο 0,50 τ. μέτρου σε 
εξωτερικό τοίχο. Το ύψος της ποδιάς του παραθύρου δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 μέτρα. 
2.1.4. Το πλάτος της ή των τελικών εξόδων διαφυγής πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των απαιτουμένων 
μονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους, επάνω και κάτω 
από τον όροφο εκκένωσης. Το μήκος του διαδρόμου της 
τελικής εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. 
 
 
 
 
 
2.2. Πυροπροστασία. 
 
Τα δομικά στοιχεία των πυροπροστατευμένων οδεύσεων 
διαφυγής (προθάλαμοι, κλιμακοστάσιο, διάδρομοι), οι 
οποίες απαιτούνται, όταν εξαντλείται το όριο της 
απόστασης της απροστάτευτης όδευσης, πρέπει να έχουν 
δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 
2 (βλ. παράγραφο 3.1. αυτού του κεφαλαίου). 
Σε κτίρια εκπαίδευσης με 3 ή περισσότερους ορόφους τα 
ανοίγματα των πατωμάτων πυροδιαμερίσματος πρέπει να 
περικλείονται από πυροπροστατευμένα φρέατα (παράγραφος 
3.2.9. των Γεν. Διατάξεων). 
Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μέτρων, πρέπει να 
προβλέπεται κλιμακοστάσιο (παράγραφος 2.3.4. των Γεν. 
Διατάξεων) ή ανελκυστήρας (παράγραφος 3.2.18 των Γεν. 
Διατάξεων) για την πρόσβαση των πυροσβεστών. 
 
 
2.3. Φωτισμός – Σήμανση 
 
Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει φωτισμός των 
οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την παράγραφος 2.6. των Γεν. 
Διατάξεων. 
Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτίριο 
λειτουργεί και μετά τη δύση του ηλίου (παράγραφος 2.6.3. 
των Γεν. Διατάξεων). 
Επίσης πρέπει να γίνεται σήμανση όλων των οδεύσεων 
διαφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 των Γεν. Διατάξεων. 
 
 
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
4.1. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η 
εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.2. των Γεν. Διατάξεων. 
4.2. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση φορητών 
πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες 
θέσεις, ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει 
περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο 
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πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση του ιδρύματος είναι υπεύθυνη 
για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των 
πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και για την 
κατάλληλη συντήρησή τους. 
4.3. Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης με 4 ή περισσότερους 
ορόφους πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2. των 
Γεν. Διατάξεων. 
4.4. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1. των Γεν. Διατάξεων πρέπει να τοποθετείται 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας 
κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (νηπιαγωγεία, 
παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών, κ.λπ), σε όλες τις 
οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους 
χώρους. 
β) Σε κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους, 
στις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους. 
γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής 
σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και προθερμικού φορτίου 
όπως, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, 
βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικής – Χημείας, κ.λπ. 
4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράγραφο 
4.3.1 των Γεν. Διατάξεων εγκαθίσταται: 
α) Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδό μεγαλύτερο 
των 250 τ. μέτρων 
β) σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής 
αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης (εκτός των χώρων 
όπου μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη καταστροφή από το 
νερό κατάσβεσης). 
Για δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονητήρων η 
παροχή νερού επιτρέπεται να γίνεται κατ’ ευθείαν από το 
εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο με την προϋπόθεση δυνατότητας 
παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων /λεπτά/τ. μέτρο επιφανείας. 
 
 
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΑΣΚΗΣΗ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
5.1 Με την ευθύνη της διοίκησης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος πρέπει να ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από 
το μόνιμο προσωπικό, που θα εκπαιδεύεται και θα 
εξασκείται στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων καθώς και 
στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό 
πυρασφάλειας θα μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση των 
πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας. 
5.2. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται 
άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το σύνολο των μαθητών 
και του προσωπικού.__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 
 
   Η αλληλογραφία όπως περιγράφεται στο email από το 
ΚΕΠΠΑ και την υπεύθυνη συντονισμού του Κέντρου κα Στελίνα 
Κιοσέ: << Έχετε την άδειά του ΚΕΠΑ να χρησιμοποιήσετε το 
συνημμένο τροποποιημένο φυλλάδιο (όπως τελικά  
διαμορφώθηκε) στην έρευνα που θα πραγματοποιήσετε στα 
Σχολεία του Ηρακλείου. Στο συνημμένο υπάρχουν 
επιπρόσθετες διορθώσεις. Το όνομά σας φαίνεται στο τέλος 
για επικοινωνία κάτω από το ΚΕΠΑ. Με εκτίμηση Στελλίνα 
Κιοσέ, Υπεύθυνη Συντονισμού, Κέντρο Έρευνας & Πρόληψης 
Ατυχημάτων(ΚΕΠΑ)Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & 
Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών    
Μ. Ασίας 75, 11725, Γουδί τηλ. 210 7462201, 210    
7462187 φαξ. 210 7462105, www.euroipn.org\cerepri 
 

http://www.euroipn.org/cerepri�
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