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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την εκτίμηση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας
που επικρατούν σε χώρους συνάθροισης βρεφών και μικρών παιδιών, όπως στα βρεφοκομεία και
στους παιδικούς σταθμούς. Απώτερος στόχος είναι η κωδικοποίηση των κινδύνων και των
προβλημάτων που παραμονεύουν σ αυτούς τους χώρους λόγω της ιδιαιτερότητας τους να
φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν έχουν την σωματική ικανότητα και την
πνευματική διαύγεια να αντιδράσουν αυτενεργώντας σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η
βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και η οργάνωση οδηγιών για την απρόσκοπτη λειτουργία
αυτών των χώρων φιλοξενίας προς το συμφέρον και την ασφάλεια των παιδιών είναι εξέχουσας
σημασίας γιατί θα αναδειχθούν τυχόν κακές πρακτικές και ελλείψεις στην ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα συντελέσουν στον καλύτερο σχεδιασμό
δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις των
βρεφοκομείων και των παιδικών σταθμών.
Το πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας
αποτελεί μια εισαγωγή στο θέμα που θα αναπτυχθεί. Παρουσιάζεται ο σκοπός για τον οποίο
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εργασία και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έτσι ώστε να
διαρθρωθεί σωστά και ολοκληρωμένα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της
υγείας και της ασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς και στα βρεφοκομεία. Παρατίθενται οι
παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις έννοιες, η υπάρχουσα νομοθεσία στην οποία υπόκεινται
και γίνεται μια περιεκτική παρουσίαση των κομματιών που συνθέτουν αυτό το ευρύ και
ευαίσθητο αντικείμενο της υγείας και ασφάλειας. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις
παιδικές χαρές. Καθώς η διπλωματική εργασία αφορά την υγεία και ασφάλεια των παιδιών, ήταν
σκόπιμο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο να περιλαμβάνει την μελέτη των παιδικών χαρών. Σ αυτό το
κεφάλαιο δίνεται ένας ολοκληρωμένος οδηγός σχετικά με τις παιδικές χαρές που περιλαμβάνει τα
πρότυπα και τις προδιαγραφές για τον σχεδιασμό των χώρων και του εξοπλισμού και στοιχεία για
την σωστή μελέτη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών. Το
τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση μιας μελέτης εφαρμογής όλων των παραπάνω
πληροφοριών. Η περίπτωση του Δημοτικού βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός» Θεσσαλονίκης
αποτέλεσε την ιδανικότερη επιλογή για την εφαρμογή των προτύπων υγείας και ασφάλειας,
καθώς πρόκειται για έναν χώρο που στεγάζει παιδιά ηλικίας δύο μηνών ως πέντε χρονών. Στο
πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από την μελέτη και την
πρακτική εφαρμογή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας. Επίσης δίνονται προτάσεις διόρθωσης
και βελτίωσης σε σημεία που κρίθηκαν αδύναμα. Στο παράρτημα Α παρατίθενται όλα τα σχέδια
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έκτακτης εκκένωσης, καθώς και άλλα στοιχεία που δεν μπήκαν στο κύριο μέρος της διπλωματικής
εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Υγεία, ασφάλεια, βρεφοκομεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές.
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