


Eθισμοί στο διαδίκτυο 



Εθισμός στο αλκοόλ 



Εθισμός στο τσιγάρο 

https://www.youtube.com/watch?v=yPpIPwxeys0 



 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ  
 
 
Εργονομία 
Είναι η μελέτη των δεδομένων εκείνων που περιβάλλουν το χώρο και κάνουν 
τον άνθρωπο να νοιώθει άνετα ενεργώντας ή χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις 
του (την αφή, την όραση, την ακοή, τη γεύση και την όσφρησή του). 
Ανθρωπομετρικά δεδομένα 
Τα δεδομένα εκείνα που αναφέρονται στο ανθρώπινο σώμα και τις κινήσεις 
μελών ή ολόκληρου του σώματος, ονομάζονται ανθρωπομετρικά και είναι 
διαφορετικά για κάθε φύλο και ηλικία. Έτσι ο άνθρωπος ως χρήστης ενός 
προϊόντος ή χρήστης ενός χώρου, Θα πρέπει να μελετηθεί διαφορετικά, 
σύμφωνα με την ηλικία του ή με τις ιδιαιτερότητές του. Η εργονομία μπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως: μηχανική ανθρώπινου σώματος. 
Ανθρώπινες κινήσεις. 
Οι άνθρωποι κινούνται με πολλούς και πολύπλοκους τρόπους. Αν ένα προϊόν 
προκαλεί κούραση, πόνο ή ενόχληση όταν χρησιμοποιείται σωστά τότε 
θεωρείται κακοσχεδιασμένο. 
 
 
 



Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και το 
ποντίκι ή το trackball στο ίδιο ύψος, 
περίπου στο ύψος του αγκώνα. Τα 
χέρια  από τον ώμο ως τον αγκώνα 
πρέπει να πέφτουν χαλαρά στα πλευρά   
Διατηρείτε τους καρπούς  ίσιους ενώ 
πληκτρολογείτε και ενώ 
χρησιμοποιείτε ποντίκι ή trackball. 
Αποφεύγετε να κάμπτετε τους 
καρπούς  προς τα πάνω, κάτω ή 
πλάγια. Εάν το πληκτρολόγιό  έχει 
στηρίγματα, ανοίξτε τα αν έτσι 
διευκολύνεστε να διατηρήσετε άνετη 
και ίσια θέση για τους καρπούς. 

 

Χρησιμοποιήστε καρέκλα που 
υποστηρίζει τη μέση σας  
Ρυθμίστε το ύψος της επιφάνειας 
εργασίας και της καρέκλας σας,  
Εάν τα πόδια σας δεν ακουμπούν άνετα 
στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε ένα 
υποπόδιο. 
Τοποθετήστε το επάνω μέρος της οθόνης 
κοντά στο ύψος των ματιών. 
Τοποθετήστε την οθόνη στο κέντρο 
μπροστά σας.  
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα 
αναλόγιο για τα έγγραφα, έτσι ώστε να 
βρίσκονται κοντά στο ύψος των ματιών. 

 

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε  τον 

υπολογιστή σε ύπτια θέση 

 

Κοιτάζουμε τις κινητές συσκευές μας 
στην ευθεία, χωρίς να σκύβουμε, με τα 
αυτιά μας να βρίσκονται στην ίδια ευθεία 
με τους ώμους μας. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ 
 

 



ΟΔΗΓΗΣΗ 

Η κεφαλή πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή, ο κορμός  να 
είναι ευθύγραμμος και το βάρος του να μοιράζεται στα ισχία, 
τα οποία βρίσκονται σε κάμψη 90°, όπως επίσης και τα 
γόνατα και οι ποδοκνημικές αρθρώσεις 

 

Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να είναι σε όρθια στάση, γέρνοντας ελάχιστα 
προς τα πίσω. Η μέση σας (οσφυϊκή μοίρα) θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή 
με το κατώτατο σημείο της πλάτης του καθίσματος. 
Κρατήστε το τιμόνι με τους αγκώνες ελαφρά λυγισμένους και μη σκύβετε 
μπροστά (η πλάτη σας να εφάπτεται με αυτή του καθίσματος). 
 
 

 Η απόσταση από το τιμόνι θα πρέπει να είναι το λιγότερο 30 εκατοστά από 
το σώμα σας.Τα πέλματα θα πρέπει να βρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών σε 
σχέση με τη γάμπα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σταθείτε κοντά στο αντικείμενο 

Κρατήστε ίσια την πλάτη 

Λυγίστε τα γόνατα 

Σηκώστε το βάρος με τη δύναμη των ποδιών και όχι της πλάτης 

Μη στρίβετε ή γυρνάτε κατά την άρση και την εναπόθεση του βάρους   
Όταν σηκώσετε το αντικείμενο κρατήστε το κοντά στον κορμό 

Μεταφέρετε το βάρος κρατώντας το στο επίπεδο της μέσης 

Όταν πρόκειται να μετακινήσουμε ένα βαρύ αντικείμενο προτιμότερο είναι 
το σπρώξιμο από το τράβηγμα 

Σφίξτε το στομάχι, ώστε η πλάτη  σας να είναι στη σωστή θέση 

Μοιράστε το βάρος και στις δυο πλευρές του σώματος 

 

ΠΩΣ ΣΠΡΩΧΝΟΥΜΕ Η ΤΡΑΒΑΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Προτιμάμε να σπρώχνουμε παρά να τραβάμε 
αντικείμενα. Το σώμα γέρνει όσο περισσότερο 
μπορεί μονοκόμματα -όχι μόνο η μέση- 
χρησιμοποιώντας το βάρος του για την μετακίνηση 
και τη δύναμη των χεριών ή πιάνουμε το 
αντικείμενο από όσο πιο ψηλά μπορούμε και το 
μετακινούμε με μικρές στροφές.  

 

ΣΗΚΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ 

  

 

 
 

 
 

 



Να ανυψώνουμε τη σιδερώστρα ανάλογα με το ύψος 
μας, ώστε να μη σκύβουμε και να έχουμε τα πόδια μας 
ανοιχτά σε σχήμα Λ. 
Κατά το σιδέρωμα φροντίστε η σιδερώστρα να είναι 
αρκετά ψηλά ώστε να μην σκύβετε. Βάλτε το ένα σας 
πόδι λίγο πιο μπροστά από το άλλο ή πάνω σε ένα 
μικρό κουτί 
Χρησιμοποιείστε το βάρος του σώματός σας για να 
μετακινήσετε το σίδερο πάνω στα ρούχα  
Αποφύγετε να σιδερώνετε για πολύ ώρα συνεχόμενη. 
Χρησιμοποιείστε ένα ψηλό σκαμνάκι από πίσω σας για 
να ξεκουράζεστε λίγο ανά τακτά χρονικά διαστήματα  
Αποφύγετε πολλές στροφές στον κορμό σας και 
προσπαθήστε να γέρνετε τον κορμό σας λυγίζοντας τα 
ισχία και όχι την πλάτη σας. 
Προσπαθούμε να κρατάμε τη σπονδυλική μας στήλη σε 
όσο το δυνατόν πιο ευθεία γραμμή, αυξάνοντας το 
μήκος του κονταριού-σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί π.χ. πρέπει να 
σκουπίσουμε κάτω από το κρεβάτι, αντί να σκύψουμε 
μπροστά, ελαττώνουμε το μήκος του κονταριού-
σωλήνα και λυγίζουμε τα γόνατα, χαμηλώνοντας τον 
κορμό σε βαθύ κάθισμα.  

 
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ 

Αποφεύγουμε να τεντωνόμαστε . Φέρνουμε το ένα 
πόδι μπροστά από το άλλο εξασφαλίζοντας έτσι 
μεγάλη επιφάνεια στήριξης και το κατεβάζουμε σιγά – 
σιγά και με τα δύο χέρια. Σηκώνουμε και τα δύο χέρια  
αν θέλουμε να φτάσουμε κάτι από τα ράφια.  

 

ΔΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποδήλατο στην παραλία 























Τοξότες υψόμετρο 1100 







  



Πεζοπορία στους Τοξότες 









Flying fox 

Λαζόγλου 



Χαζαρίδου 



Χρήστος 



Ιωάννα 



Αγγελική 



Κωνσταντίνος 



Χριστίνα 



Βασίλης 



Δημήτρης 



Βασίλης 



Γιάννης 



Θανάσης 



Βασίλης 



Νίκος 



Κώστας 



Γιώργος 



Ηλίας 





Τοξοβολία 



Κανό 



























Rafting 















































Βόλτα στην Ξάνθη 













Μουσείο σκιών 





Λαογραφικό μουσείο 
Ξάνθης 





Πλατανάκια Πανωράματος 
























































