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ΑΥΕ ΑΥΕ -- Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (1)Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (1)
EUEU--OSHA 2010OSHA 2010

• 205 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη

• Περισσότερα από 7.000.000 ατυχήματα ετησίως.

• 167.000 θάνατοι στην ΕΕ των 27 αποδίδονται σε εργατικά 
ατυχήματα και σε επαγγελματικές ασθένειες, εκ των οποίων:

159 500 θάνατοι αποδίδονται σε επαγγελματικές ασθένειες– 159.500 θάνατοι αποδίδονται σε επαγγελματικές ασθένειες
• 74.000 θάνατοι οι οποίοι αποδίδονται σε επικίνδυνες ουσίες 
στο χώρο εργασίας (περιλαμβανομένου του αμιάντου)

– 7.500 θάνατοι προκλήθηκαν από εργατικά ατυχήματα 

Τα αριθμητικά στοιχεία της παρουσίασης προέρχονται από τηΤα αριθμητικά στοιχεία της παρουσίασης προέρχονται από τη 
συνοπτική παρουσίαση της εκστρατείας που διατίθεται στη διεύθυνση:
http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary
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ΑΥΕ ΑΥΕ -- Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (22))
EUEU--OSHA 2010OSHA 2010

Κάθ 3 5 λ ά θ ί έ ά θ ΕΕ 27• Κάθε 3,5 λεπτά πεθαίνει ένας άνθρωπος στην ΕΕ των 27 
από αιτίες που σχετίζονται με την εργασία.

• Κάθε 4,5 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος στην ΕΕ των 27 
εμπλέκεται σε ατύχημα που τον αναγκάζει να παραμείνει 
στο σπίτι του για τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρεςστο σπίτι του για τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες.

• Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που συνεπάγονται τρεις ρ μ ς ργ χημ γ ρ ς
ή περισσότερες ημέρες απουσίας από τη δουλειά είναι τεράστιος: 
πάνω από 7 εκατομμύρια ετησίως.
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ΑΥΕ ΑΥΕ -- Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο (33))
EUEU--OSHA 2010OSHA 2010

• Το 3,2% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ των 27 
δηλώνει ότι υπέστη εργατικό ατύχημα 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνώνκατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών 
(ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 
7.000.000 εργατικά ατυχήματα ετησίως).

• Περίπου το 10% των ατυχημάτων αυτών• Περίπου το 10% των ατυχημάτων αυτών 
αφορoύν σε τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία.

Τ 8 6% ύ δ ύ ΕΕ 27• Το 8,6% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ των 27 
δηλώνει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας 
που σχετίζεται με την εργασία του
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών 
(ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου(ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 
20.000.000 εργαζόμενους).

• Μυοσκελετικά προβλήματα και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
(άγχος νευρικότητα κατάθλιψη) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις(άγχος, νευρικότητα, κατάθλιψη) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις
της λίστας των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, 
όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
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ΑΥΕ ΑΥΕ -- Μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςΜικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

• 19 εκ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επίπεδο ΕΕ
• Αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ
• Απασχολούν περίπου το 65% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ• Απασχολούν περίπου το 65% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ

Πηγή: EUROSTAT 2008

• Πλημμελής ΑΥΕ στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωνΠλημμελής ΑΥΕ στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
- 82% των εργατικών ατυχημάτων
- 90% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων

Πηγή: EUROFOUND 2010ηγή

Κυρίως λόγω:
- περιορισμένης δυνατότητας διάθεσης των αναγκαίων 
ανθρώπινων  & οικονομικών πόρων καθώς και λόγω έλλειψης χρόνου

- περιορισμένης ικανότητας διαχείρισης των θεμάτων ΑΥΕ
- μη διάθεσης της αναγκαίας εμπειρίας και τεχνογνωσίας
έλλειψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα ΑΥΕ- έλλειψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα ΑΥΕ

- ανυπαρξίας παιδείας και νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία
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ΑΥΕ ΑΥΕ -- Όλα αυτά έχουνΌλα αυτά έχουν τεράστιο κόστος...τεράστιο κόστος...

• Ανθρώπινο κόστος 
για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τουςγια τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους 
(τους ανθρώπους με σάρκα και οστά
πίσω από τους αριθμούς και τις στατιστικές)

• Επιχειρηματικό κόστος για τους οργανισμούς/εταιρείες 
(αναρρωτικές άδειες, κόστος ασφάλισης, παραγωγικότητα, ( ς ς ς ς
κύκλος εργασιών, κίνητρα, ανταγωνιστικότητα κ.λπ.)

Κοινωνικό κόστος• Κοινωνικό κόστος 
(επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης)

Απώλεια της τάξης του 5.9% του ΑΕΠ 
στην ΕΕ των 27 

λόγω των εργατικών ατυχημάτων 
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ΑΥΕΑΥΕ -- Τα οφέλη  από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου Τα οφέλη  από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασίασυνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία

 Μ ί λ ώ δύ ύ ό Μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και του σχετικού κόστους

− Μείωση του απουσιασμού και του ρυθμού εναλλαγής των εργαζομένων

Μείωση των εργατικών ατυχημάτων & των επαγγελματικών ασθενειών− Μείωση των εργατικών ατυχημάτων & των επαγγελματικών ασθενειών

− Μείωση του κόστους ασφάλισης  των εργατικών ατυχημάτων

− Περιορισμός της απειλής άσκησης αγωγής κατά της επιχείρησηςρ ρ μ ς ης ής η ης γ γής ης χ ρη ης

− Βελτίωση της φήμης της επιχείρησης μεταξύ πελατών, προμηθευτών & επενδυτών

 Αύξηση της παραγωγικότητας & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Αύξηση της παραγωγικότητας & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

 Προαγωγή της ποιότητας στην απασχόληση

 Στήριξη της οικονομίας σε εθνικό κλαδικό και επιχειρηματικό επίπεδο Στήριξη της οικονομίας σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρηματικό επίπεδο
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Ανταγωνιστικότητα & Ασφάλεια στην ΕργασίαΑνταγωνιστικότητα & Ασφάλεια στην ΕργασίαΑνταγωνιστικότητα & Ασφάλεια στην ΕργασίαΑνταγωνιστικότητα & Ασφάλεια στην Εργασία
Θέση
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Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου;Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου; (1)(1)

• Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί το πρώτο βήμα 
για ασφαλέστερους και υγιέστερους χώρους εργασίας 
και το κλειδί για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων 

λ ώ θ ώκαι των επαγγελματικών ασθενειών.

• Η ΕΚ είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζομένων που προκύπτουν 

ό δ ά έ δύ ( ύ δύ )από διάφορες πηγές κινδύνου (υπαρκτούς κινδύνους)
στους χώρους εργασίας. 

• Η ΕΚ αποτελεί μια συστηματική εξέτασηΗ ΕΚ αποτελεί μια συστηματική εξέταση 
όλων των πτυχών της εργασίας η οποία μελετά:

– τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία,
– κατά πόσον μπορούν να εξαλειφθούν οι διάφορες πηγές κινδύνου 

(υπαρκτοί κίνδυνοι) και, εάν όχι,
– ποια μέτρα πρόληψης ή προστασίας πρέπει να θεσπιστούν για τον 

έλεγχο των πιθανών κινδύνων.

• Η ΕΚ αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών 
και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή.
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Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου;Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου; ((22))

• Η ΕΚ αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών 
(οδηγία πλαίσιο 89/391 της ΕΕ)

Α άδ λ άδ ή δ ξά ΕΚ• Αν και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις διεξάγουν ΕΚ, 
εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις 
-ιδίως στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-
που δεν προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων τους. 

• Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της ΕΚ είναι υπαρκτή 
(Ανακοίνωση 2004/62 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

– Η ΕΚ συχνά γίνεται αντιληπτή ως μια εφάπαξ διαδικασίαχ γ η ή ς μ φ ξ
(ενώ είναι ανάγκη να επικαιροποιείται τακτικά)

– Η ΕΚ δεν τεκμηριώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό
– Οι μακροχρόνιοι και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι 

συνήθως δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψησυνήθως δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη
– Η αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων μέτρων 

δεν ελέγχεται επαρκώς

Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί 
ότι όσο μικρότερη είναι μια εταιρεία, 

τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να διεξάγει ΕΚ.
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Η ποιοτικού επιπέδου εκτίμηση κινδύνου,Η ποιοτικού επιπέδου εκτίμηση κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, 

της αναθεώρησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσηςτης αναθεώρησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσης, 
παραμένει μια 

σημαντική πρόκλησησημαντική πρόκληση, 
ιδίως στον χώρο των μικρομεσαίων 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
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Οι συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας Οι συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας 

συνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνωνσυνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνωνσυνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνωνσυνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνων

 Τ λ έ ξ λίξ Τεχνολογικές εξελίξεις

 Ανάπτυξη του τριτογενή τομέαΑνάπτυξη του τριτογενή τομέα

 Αλλαγές στην απασχόληση

 ∆ημογραφικές αλλαγές

 Αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών

Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι 
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Διεθνής 
Οργάνωση 
Εργασίαςργ ς
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Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης



ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΕΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΕ

- Εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου
- Ολιστική και συστηματική προσέγγιση 

- Πολιτική για την ΑΥΕ
- Χάραξη στρατηγικής για την ΑΥΕ
- Προγράμματα για την ΑΥΕ

Νομοθεσία και 
κανονισμοί 

α η
∆ομές 

(ασφαλείς διαδικασίες) για την ΑΥΕ
με ακρογωνιαίο λίθο την πρόληψη

- Προγράμματα για την ΑΥΕ
- ∆ιαχείριση της ΑΥΕ

-∆ιαχείριση της πληροφόρησης 
και της γνώσης για την ΑΥΕ

για την    
ΑΥΕ για την ΑΥΕ

- Προαγωγή της ΑΥΕ
- ∆ημιουργία κουλτούρας για την ΑΥΕ
- Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 

- Τεχνική βοήθεια και 

Τριμερής συνεργασία 

για την ΑΥΕ

ξη χ ρημ γ ς
για την υποστήριξη της ΑΥΕ

συμβουλευτική για την ΑΥΕ - Εφαρμογή νομοθεσίας για την ΑΥΕ
-Έλεγχος της συμμόρφωσης
- Επιθεώρηση συνθηκών εργασίας
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Εθνικό Σύστημα για την ΑΥΕΕθνικό Σύστημα για την ΑΥΕ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Επιτελικό έργο)ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Επιτελικό έργο)
 ∆ιαμόρφωση∆ιαμόρφωση πολιτικήςπολιτικής ∆ιαμόρφωση ∆ιαμόρφωση πολιτικής πολιτικής 

(βούληση, δέσμευση, αρχές)(βούληση, δέσμευση, αρχές)
 Καθορισμός Καθορισμός εθνικού συστήματοςεθνικού συστήματος

(αρμόδιες αρχές ελεγκτικοί μηχανισμοί νομοθεσία πληροφόρηση(αρμόδιες αρχές ελεγκτικοί μηχανισμοί νομοθεσία πληροφόρηση(αρμόδιες αρχές, ελεγκτικοί μηχανισμοί, νομοθεσία, πληροφόρηση, (αρμόδιες αρχές, ελεγκτικοί μηχανισμοί, νομοθεσία, πληροφόρηση, 
κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα, συνεργασίες, δίκτυα)κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα, συνεργασίες, δίκτυα)

 Κατάρτιση Κατάρτιση εθνικού προγράμματοςεθνικού προγράμματος
(στόχοι, δράσεις και δείκτες, ελαχιστοποίηση κινδύνων, προτεραιότητες,(στόχοι, δράσεις και δείκτες, ελαχιστοποίηση κινδύνων, προτεραιότητες,(στόχοι, δράσεις και δείκτες, ελαχιστοποίηση κινδύνων, προτεραιότητες, (στόχοι, δράσεις και δείκτες, ελαχιστοποίηση κινδύνων, προτεραιότητες, 
διαμόρφωση κουλτούρας, ένταξη σε άλλες πολιτικές ή προγράμματα, διαμόρφωση κουλτούρας, ένταξη σε άλλες πολιτικές ή προγράμματα, 
προαγωγή θεμάτων ΑΥΕ, αξιολόγηση εθνικής κατάστασης)προαγωγή θεμάτων ΑΥΕ, αξιολόγηση εθνικής κατάστασης)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελεγκτικό έργο)ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελεγκτικό έργο)ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Ελεγκτικό έργο)ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Ελεγκτικό έργο)
 ΕπιθεωρήσειςΕπιθεωρήσεις
 ΚυρώσειςΚυρώσεις
 Ε έΕ έ Σ β λ ήΣ β λ ή Ενημέρωση Ενημέρωση -- ΣυμβουλευτικήΣυμβουλευτική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (Κοινωνικός διάλογος για την ΑΥΕ)ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (Κοινωνικός διάλογος για την ΑΥΕ)
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Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010 -- 20132013

Σκοπός:Σκοπός:
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
ό ί ί άλκαι γενικότερα η προστασία της υγείας και ασφάλειας 

στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όραμα:Όραμα:
Οι χώροι εργασίας στην ΕλλάδαΟι χώροι εργασίας στην Ελλάδα 

να καταστούν περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί.
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Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010 -- 2013 2013 -- Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι 

 Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης.

 Η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων Η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
-ιδιαίτερα των νέων και των αναδυόμενων κινδύνων-
και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. η ήψη μ ρ γ η μ ή ς

 Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών. γγ μ

 Η προαγωγή των θεμάτων ΑΥΕ 
στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
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Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010 –– 2013: Στρατηγικοί Άξονες (1) 2013: Στρατηγικοί Άξονες (1) 

 Άξονας- 1: Απλούστευση και προσαρμογή νομοθετικού πλαισίου

 Άξονας- 2: Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίαςξ ς χ η φ ρμ γής ης μ ς

 Άξονας- 3: ∆ιαμόρφωση και προώθηση κουλτούρας πρόληψης

 Άξονας- 4: Κατάρτιση των εμπλεκομένων με την ΑΥΕ 

 Άξονας- 5: ∆ιαχείριση της πληροφόρησηςξ ς χ ρ η ης ηρ φ ρη ης
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Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010Εθνική Στρατηγική για την ΑΥΕ 2010 –– 2013: Στρατηγικοί Άξονες (2) 2013: Στρατηγικοί Άξονες (2) 

 Άξονας- 6: Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

 Άξονας- 7: Ενσωμάτωση της AYE στην εκπαίδευση Άξονας 7: Ενσωμάτωση της AYE στην εκπαίδευση

 Άξονας- 8: Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας 

- Αξιολόγηση νέων κινδύνων 

 Άξονας- 9: Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων

 Άξονας-10: Ενίσχυση συνεργασιών
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 ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)

Βασικές πηγές πληροφόρησης για την ΑΥΕ   (1)Βασικές πηγές πληροφόρησης για την ΑΥΕ   (1)

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
International Labour Organization
http://www.ilo.org/safework

 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO)
W ld H l h O i i

Σε διεθνές Σε διεθνές 
και και 

ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό 
World Health Organization
http://www.who.int

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ΑΥΕ (EU-OSHA) 
European Agency for Safety & Health at Work

ρρ
επίπεδοεπίπεδο

European Agency for Safety & Health at Work
https://osha.europa.eu/el

 Ευρωπαϊκό Iδρυμα Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας 
European Foundation of Living & Working Conditions 
htt // f dhttp://www.eurofound.europa.eu

 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προαγωγής της Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP)
European Network for Work Place Health Promotion
http://www.enwhp.orgp p g

 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Εκπαίδευση & την Επαγγελματική Κατάρτιση 
σε θέματα ΑΥΕ (ENETOSH) 
European Network for Education & Training on OSH
http://www enetosh nethttp://www.enetosh.net

 Εθνική Αρχή για την ΑΥΕ του Ην. Βασιλείου (HSE)
Health and Safety Executive
http://www.hse.gov.uk
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Βασικές πηγές πληροφόρησης για την ΑΥΕ   (2)Βασικές πηγές πληροφόρησης για την ΑΥΕ   (2)

Σε εθνικό Σε εθνικό 
επίπεδοεπίπεδο

• Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
http://www.ypakp.gr
και διαδρομή: Θέματα – Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 

• Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ
http://www.ypakp.gr
και διαδρομή: Θέματα – Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Γενική ∆/νση Συνθηκών & 
Υγιεινής της Εργασίας γ ής ης ργ ς

• Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) – Τεχνική & Υγειονομική Επιθεώρηση 
Εργασίας 
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ
Στατιστικά στοιχεία για την ΑΥΕ (στις ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων):Στατιστικά στοιχεία για την ΑΥΕ (στις ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων): 
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=PBGrlyzDexQ0V624

• Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Στατιστικά στοιχεία για την ΑΥΕ:
(∆ λ ί ώ ά ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ε λ ί ό )(∆ελτίο εργατικών ατυχημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Επαγγελματικοί νόσοι)
http://www.ika.gr/gr/infopages/stats/stat_report.cfm

• Ελληνικό Ινστιτούτο για την ΑΥΕ (ΕΛΙΝΥΑΕ)
http://www.elinyae.gr/el/index.jspp y g j p

• Εθνικό ∆ίκτυο Προαγωγής της Υγείας στην Εργασία 
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=26
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Περισσότερες πληροφορίεςΠερισσότερες πληροφορίες

 Για να πληροφορηθείτε για τα θέματα ΑΥΕ επικοινωνήστε με:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας
∆/νση ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης Επιμόρφωσης∆/νση ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης 
και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας 
για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

∆ιεύθυνση: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα
τηλ: 213 1516 090τηλ: 213 1516 090 
e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr

ή ikonstantakopoulos@ypakp.gr
Internet address: www.ypakp.gr,  ή www.yeka.gr
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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΥπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιαςργ ργ ς, ής φ ης ρ ςργ ργ ς, ής φ ης ρ ς
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της ΕργασίαςΓενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα ΑΕθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα ΑYEYE

25›www.healthy-workplaces.euΗ ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.


