
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ασφάλεια και Υγεία
των Οικιακών Εργαζομένων

Συνοπτικός Οδηγός για τον Εντοπισμό, την Εκτίμηση 
και τη Διαχείριση Κινδύνων



Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας εφαρμόζονται και στα
οικιακά υποστατικά (νοικοκυριά), όπου απασχολούνται οικιακοί εργαζόμενοι. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 και οι σχετικοί Κανονισμοί που
εκδόθηκαν με βάση τους Νόμους αυτούς, απαιτούν όπως λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά
και προστατευτικά μέτρα, ώστε οι οικιακοί εργαζόμενοι να εκτελούν την εργασία τους σε ένα ασφαλές
και υγιές περιβάλλον εργασίας, με σκοπό να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα και οι
επαγγελματικές ασθένειες.

Ο Εργοδότης ΟΦΕΙΛΕΙ μεταξύ άλλων να:

l εκτιμά τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, 

l λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη/μείωση των κινδύνων,

l παρέχει στους εργαζόμενους τα αναγκαία μέσα (εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς, χώρους) και να τους
εκπαιδεύει για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, 

l ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που υπάρχουν στο νοικοκυριό του.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η προσεκτική διερεύνηση για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου μέσα στο
χώρο εργασίας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία των
εργαζομένων και ο καθορισμός των κατάλληλων μέτρων/μέσων/μεθόδων προστασίας και πρόληψης.

Με προσοχή εξετάστε τους χώρους του νοικοκυριού σας (δωμάτια, κλιμακοστάσια, οροφές, αποθήκες,
μπαλκόνια, υπόγεια, εξωτερικούς χώρους) ώστε να εντοπίσετε τι θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη
στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ή την εκτέλεση της
εργασίας τους.

Λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για εξάλειψη των πηγών κινδύνου που έχουν εντοπιστεί. Για τους
κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν λάβετε μέτρα για μείωσή τους στο ελάχιστο δυνατό.

Εργοδότες

Νομοθεσία

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Τι είναι εκτίμηση κινδύνου;

Ψάξτε να βρείτε τις πηγές κινδύνου

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας
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Εντοπισμός Πηγής Εκτίμηση Διαχείριση του Κινδύνου
Κινδύνου Κινδύνου

(Ποια είναι η πηγή (Ποιος είναι (Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης)
κινδύνου;)   ο κίνδυνος;)

lΑιχμηρά αντικείμενα lΤραυματισμοί 

lΖεστές επιφάνειες lΑκρωτηριασμοί

lΧύτρες μαγειρικής lΕγκαύματα

lΧρήση υγραερίου lΠυρκαγιά

lΜικροσυσκευές lΈκρηξη
κουζίνας

lΗλεκτρικές συσκευές

Καθαρισμός Πτώση από φορητές
εξωτερικών κλίμακες (σκάλες) ή 
παραθύρων, δάπεδα εργασίας 
βεραντών, ταρατσών που βρίσκονται σε ύψος
ή άλλων εξωτερικών 
προεκτάσεων

lΟ τεμαχισμός τροφίμων να γίνεται σε κατάλληλο
«σανίδι», ποτέ στο χέρι.

lΤα μαχαίρια να αποθηκεύονται σε κατάλληλα ράφια
και θήκες. 

lΌταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα τεμαχισμού,
ανάμειξης και επεξεργασίας φαγητού (mixer ή 
blender) να είναι κατάλληλα τοποθετημένα,
στερεωμένα και να φέρουν πάντα τις κατάλληλες
προφυλάξεις (π.χ. καπάκια).

lΟι λαβές των μαγειρικών συσκευών (κατσαρολών,
τηγανιών και ταψιών) να μην προεξέχουν από τον
πάγκο ή την εστία μαγειρέματος.

lΝα χρησιμοποιούνται ειδικά γάντια για την αφαίρεση
ζεστών ειδών από το φούρνο.

lΠοτέ να μην υπερχειλίζουν ή να αφήνονται μεγάλα
σκεύη τηγανίσματος χωρίς παρακολούθηση.

lΟι χύτρες μαγειρικής δεν πρέπει να ανοίγονται όταν
βρίσκονται υπό πίεση.

lΠοτέ να μην αφήνονται φούρνοι και εστίες κουζίνας
χωρίς παρακολούθηση.

lΝα ελέγχονται, για αποφυγή διαρροής υγραερίου, ο
ρυθμιστής πίεσης (ρολόι) και ο αγωγός τροφοδοσίας
(λάστιχο).

lΝα υπάρχει κατάλληλος πυροσβε-
στικός εξοπλισμός (πυροσβεστή-
ρας, πυράντοχη κουβέρτα).   

lΝα μην εκτελούνται εργασίες σε χώρους εργασίας που
βρίσκονται σε ύψος πέραν των 2m (π.χ. βεράντες,
ταράτσες), στους οποίους δεν υπάρχουν 
προ στατευτικά κιγκλιδώματα ή άλλα μέσα
προστασίας. 

lΝα χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες φορητές κλίμακες
κυρίως όταν καθαρίζονται εξωτερικά παράθυρα.

lΝα χρησιμοποιείται ειδικό συνεργείο για τον
καθαρισμό παραθύρων, τα οποία βρίσκονται σε ύψος
πέραν των 2m ή σε κεκλιμένες οροφές.  
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Εντοπισμός Πηγής Εκτίμηση Διαχείριση του Κινδύνου
Κινδύνου Κινδύνου

(Ποια είναι η πηγή (Ποιος είναι (Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης)
κινδύνου;)   ο κίνδυνος;)

Βλάβη σε καλώδια,
σε φωτιστικά, 
σε ηλεκτρικό εξοπλισμό
ή σε ηλεκτρικές 
συσκευές

lΑνύψωση ή 
μετακίνηση επίπλων, 
σκύψιμο και τέντωμα 
κατά το καθάρισμα

lΚαθαρισμός μπάνιου

lΚαθαρισμός 
τουαλέτας και 
δαπέδων με διάφορα 
καθαριστικά

lΟι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν για την ορθή
ανύψωση φορτίων, δηλαδή να κρατούν το φορτίο
κοντά στο σώμα τους, να έχουν την πλάτη τους ευθεία,
να λυγίζουν τα πόδια τους κατά την ανύψωση του
φορτίου, να μην κάνουν περιστροφική κίνηση και να
κοιτούν μπροστά τους χωρίς να σκύβουν το κεφάλι .

lΝα χρησιμοποιείται ασφαλής μέθοδος εργασίας κατά
τον καθαρισμό της μπανιέρας, δηλαδή πρώτα να
καθαρίζεται το μέσα μέρος, έτσι ώστε να αποφεύγεται
η στήριξη πάνω σε ολισθηρή επιφάνεια.

lΝα γίνεται χρήση όσο το δυνατόν ασφαλέστερων
καθαριστικών και να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι
στη σωστή χρήση τους.

lΝα δίνονται σαφείς οδηγίες στους εργαζόμενους να
μην αναμειγνύουν καθαριστικά από τα οποία πιθανώς
να παραχθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις ή επικίνδυνα
μείγματα, π.χ. χλωρίνη με καθαριστικά πέτρας.

lΝα χρησιμοποιούνται γάντια και κατάλληλα
παπούτσια όταν καθαρίζονται μπανιέρες, τουαλέτες
και δάπεδα. 

lΜυοσκελετικές
παθήσεις όπως
οσφυαλγία
(δισκοπάθεια
σπονδυλικής στήλης),
τραυματισμός
(μετατόπιση
μεσοσπονδύλιου
δίσκου) και μυϊκός
σπασμός (πιάσιμο) 

lΓλίστρημα και
κτύπημα κατά τον
καθαρισμό της
μπανιέρας

lΕισπνοή επικίνδυνων
αναθυμιάσεων που
πιθανώς να
δημιουργηθούν από
την ένωση διαφόρων
καθαριστικών (π.χ.
προϊόντα που
περιέχουν χλώριο)

lΔερματίτιδα και
χημικά εγκαύματα
από την επαφή των
καθαριστικών ή
άλλων μειγμάτων με
το δέρμα

lΕγκαύματα στα μάτια
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lΗλεκτροπληξία
lΕγκαύματα
lΠυρκαγιά  

lΤα φθαρμένα καλώδια και οι σπασμένες πρίζες να
αντικαθίστανται αμέσως.

lΝα μην χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές/
εξοπλισμός με βρεγμένα χέρια.

lΝα μην χρησιμοποιείται ακατάλληλος εξοπλισμός, ο
οποίος πιθανώς να προκαλέσει άμεση ή έμμεση
επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. χαλασμένες
τοστιέρες ή ηλεκτρικά σίδερα).

lΌλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν
φορητές ηλεκτρικές συσκευές ή εξοπλισμό πρέπει να
είναι εφοδιασμένα με
αυτόματο διακόπτη
διαρροής (Residual
Current Device, RCD)
ευαισθησίας
τουλάχιστον 30 mA.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ



Εντοπισμός Πηγής Εκτίμηση Διαχείριση του Κινδύνου
Κινδύνου Κινδύνου

(Ποια είναι η πηγή (Ποιος είναι (Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης)
κινδύνου;)   ο κίνδυνος;)

lΧρήση χορτοκοπτικών 
μηχανών και 
κλαδευτικών 
εργαλείων

lΧρήση συσκευών 
ψεκασμού

lΚαθαρισμός πισίνας

lΠαγίδευση μελών του
σώματος σε
περιστρεφόμενα
μέρη μηχανήματος

lΤραυματισμοί ή
ακρωτηριασμοί από
τη χρήση
κλαδευτικών
εργαλείων

lΕισπνοή, κατάποση,
επαφή με το δέρμα
επικίνδυνων χημικών
κατά το ψεκασμό και
τον καθαρισμό της
πισίνας

lΗλεκτροπληξία από
τη χρήση ηλεκτρικών
χορτοκοπτικών
μηχανών ή
κλαδευτικών
εργαλείων

lΠνιγμός από πτώση
σε πισίνα κατά τον
καθαρισμό της

lΌλα τα περιστρεφόμενα επικίνδυνα μέρη των
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για εξωτερικές
εργασίες να διαθέτουν τα προστατευτικά καλύμματα
που προβλέπει ο κατασκευαστής.

lΝα παρέχεται στους εργαζόμενους η κατάλληλη
εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση των
χορτοκοπτικών μηχανών και κλαδευτικών εργαλείων
καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση και χρήση των
φυτοφαρμάκων.

lΝα αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν φυσάει άνεμος.
lΝα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα ατομικής

προστασίας, όπως μάσκες, ρούχα και γάντια κατά τη
διάρκεια του ψεκάσματος και την ετοιμασία του
μείγματος ψεκασμού.

lΌλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
για εξωτερικές εργασίες να τροφοδοτείται από πρίζες
που προστατεύονται από RCD ευαισθησίας
τουλάχιστον 30mA.

lΝα χρησιμοποιείται ειδικό συνεργείο για τον
καθαρισμό της πισίνας. Σε περίπτωση καθαρισμού της
πισίνας από οικιακό εργαζόμενο να παρέχεται η
κατάλληλη εκπαίδευση.

lΝα αποφεύγεται ο καθαρισμός πισίνας από οικιακούς
εργαζόμενους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν κολύμπι.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Εντοπισμός Πηγής Εκτίμηση Διαχείριση του Κινδύνου
Κινδύνου Κινδύνου

(Ποια είναι η πηγή (Ποιος είναι (Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης)
κινδύνου;)   ο κίνδυνος;)

Εκτέλεση εργασίας 
η οποία μπορεί 
να επηρεάσει 
την υγεία της εγκύου ή 
λεχώνας εργαζόμενης ή 
του εμβρύου 

lΜετακίνηση ή 
ανύψωση ηλικιωμένων 
και αρρώστων 
προσώπων

lΧορήγηση 
φαρμακευτικής 
αγωγής 
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Βλάβη στην έγκυο και
στο έμβρυο
(αιμορραγία, αποβολή) 

lΟι έγκυες ή λεχώνες εργαζόμενες να μην εκτελούν
βαριές εργασίες όπως ανύψωση φορτίων ή
τεντώματα.

lΝα μην εκτίθενται σε χημικές ουσίες.
lΝα παρέχεται στις εργαζόμενες αυτές η άδεια

μητρότητας όπως προνοείται από τη σχετική
νομοθεσία. 

lΗ ανύψωση προσώπων να γίνεται με τη χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού όπως ανυψωτήρα
προσώπων, ραγών μεταφοράς ή με τη βοήθεια άλλου
προσώπου.

lΗ μετακίνηση προσώπων να γίνεται με διάφορα
τεχνικά βοηθήματα όπως ειδικά σεντόνια ή σανίδες
που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό με
χαμηλές τριβές που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να
ανεβάζει, να μετακινεί ή απλώς να αλλάζει θέση του
ασθενούς χωρίς να τον ανυψώνει, αλλά απλώς
σύροντάς τον.

lΝα χρησιμοποιείται κρεβάτι και κάθισμα
ρυθμιζόμενου ύψους έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να
αποφεύγουν στάσεις του σώματος που μπορούν να
προκαλέσουν πόνο στην ράχη.

lΝα χρησιμοποιούνται γάντια κατά τη χορήγηση
φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή κατά
τη χορήγηση ενέσιμης φαρμακευτικής αγωγής. Οι
μεταχειρισμένες βελόνες να απορρίπτονται σε
κατάλληλα δοχεία.

lΜυοσκελετικές
παθήσεις από τη
χειρωνακτική
μετακίνηση
προσώπων όπως
οσφυαλγία,
τραυματισμός και
πιάσιμο

lΕπαφή με επικίνδυνες
ουσίες (π.χ. φάρμακα)

lΤρύπημα από βελόνες
κατά τη διάρκεια
χορήγησης ενέσιμων
φαρμάκων 

Σύστημα Στήριξης
σώματος και 

Ράγες μεταφοράς

Βοήθημα ανύψωσης Σεντόνια για μετατόπιση ασθενών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ



Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

h t t p : / / w w w. m l s i . g o v. c y / d l i

ή να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας 

στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας

Λευκωσία: 22879191 Λεμεσός: 25827200 Λάρνακα: 24805327
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