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ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑ ΓΕΙΑ 

Ο Ε ϊ ό Ο ό

ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑhttps://osha.europa.eu

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

αποτελεί έναν τριμερή οργανισμό
στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από:

• κυβερνητικούς φορείς

• εργοδοτικούς φορείς

• φορείς εργαζομένων

δηλαδή από τις τρεις βασικές ομάδες 

• φορείς εργαζομένων

λήψης αποφάσεων στον χώρο της εργασίας 
από τα 27 Κράτη-Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις χώρες ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες. 
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ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑ ΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑhttps://osha.europa.eu

Ο Ε ϊ ό Ο ό ίΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός σε συνεργασία 
με το ∆ίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, 

δρα ως καταλύτης για τη βελτίωσηδρα ως καταλύτης για τη βελτίωση 
των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία 

σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο
μέσω της συλλογής και διάχυσης πληροφοριών
σε όλους τους ενδιαφερόμενους για θέματα 

λ ή άλ ίεπαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
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∆ίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του ∆ίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του EUEU--OSHAOSHA

https://osha.europa.eu

ΕΕ Εστιακοί Πόλοι
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ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑ ΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑhttps://osha.europa.eu

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 
του ∆ικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων περιλαμβάνονται δράσεις:

• συμβουλευτικής και συμμετοχής 
ί ά EU OSHAστις εργασίες και τα προγράμματα του EU-OSHA

• δικτύωσης και επικοινωνίας

• διαχείρισης πληροφόρησης  
(και μέσω ∆ιαδικτύου)(και μέσω ∆ιαδικτύου)

• ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης 
και πληροφόρησης των πολιτών
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUEU--OSHAOSHA:: Βασικοί τομείς δράσηςΒασικοί τομείς δράσης

htt // h

F t dΣ ί

https://osha.europa.eu

Networking 
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figures
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Περιήγηση  στην ηλεκτρονική πύλη Περιήγηση  στην ηλεκτρονική πύλη 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο ∆ιαδίκτυοτου Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο ∆ιαδίκτυο: : http://osha.europa.eu http://osha.europa.eu 

• Νέα και Εκδηλώσεις

Βασικές κατηγορίες πληροφόρησης

• Νομοθεσία

Κ λή Π ή

• Στρατηγική

• Καλή Πρακτική
• Έρευνα

• Στατιστικά Στοιχεία
• Κατάρτιση

• Εκστρατείες ενημέρωσης
• Ειδικά Θέματα

• Εκδόσεις
• e-∆ιάλογος

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση, 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://osha.europa.eu/publications
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 ΜελέτεςΜελέτες--Έρευνες Έρευνες 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύνων του του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύνων του EUEU--OSHAOSHA

για τονγια τον προσδιορισμό δεδομένων για την ΑΥΕ    (1)προσδιορισμό δεδομένων για την ΑΥΕ    (1)γγ ρ ρ μ μ γ η ( )ρ ρ μ μ γ η ( )
https://osha.europa.eu/el/riskobservatory

• Ποια είναι τα σημερινά 
προβλήματα και ποιες οι 
προβλέψεις για το μέλλονπροβλέψεις για το μέλλον

• Ποιες πολιτικές είναι• Ποιες πολιτικές είναι 
αποτελεσματικές

• Ποιο το κόστος 
ατυχημάτων-ασθενειών 

ίζπου σχετίζονται 
με την εργασία
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 ΜελέτεςΜελέτες--Έρευνες Έρευνες 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύνων του του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύνων του EUEU--OSHAOSHA
για την πρόβλεψηγια την πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων για την ΑΥΕ   (2)μελλοντικών τάσεων για την ΑΥΕ   (2)γ η ρ β ψηγ η ρ β ψη μ γ η ( )μ γ η ( )

https://osha.europa.eu/el/riskobservatory

 Εκθέσεις πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων για: Εκθέσεις πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων για:
- φυσικούς,
- βιολογικούς, 
- ψυχοκοινωνικούς και ψυχοκοινωνικούς και 
- χημικούς νέους & αναδυόμενους κινδύνους 

 Έκθεση για τα νανοϋλικά στους χώρους η γ ς χ ρ ς
εργασίας

 Έκθεση πρόβλεψης για την ΑΥΕ η ρ β ψης γ η
στις θέσεις εργασίας της πράσινης οικονομίας
- μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής ενέργειας, 
- πράσινες κατασκευές/κτίρια ή 
- αιολική ενέργεια.
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 Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση 2012 2012 
σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλειασχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

https://osha.europa.eu/en/safetyhttps://osha.europa.eu/en/safety--healthhealth--inin--figures/eufigures/eu--pollpoll--presspress--kit.pdfkit.pdf
http://www.slideshare.net/euosha/pan-european-poll-on-occupational-safety-and-health-11499270

Θεωρείτε ότι:

 Έχετε ενημερωθεί για τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την εργασία;

 Αυξάνεται το άγχος που σχετίζεται 
με την εργασία;

 Αν αναδείξετε ένα πρόβλημα ΑΥΕ 
στον χώρο εργασίας σας, 
λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή 
του;του;

 Η ΑΥΕ είναι σημαντική για την οικονομία;

 Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία 
συνιστούν σημαντικούς παράγοντες 
για την παραμονή στην εργασία;
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 Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση 20120133
σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλειασχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

 Πιθανότητα αύξησης συμμετοχής

https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
http://www.slideshare.net/euosha/paneuropean-opinion-poll-on-occupational-safety-and-health-2013

 Πιθανότητα αύξησης συμμετοχής 
των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων 
στο εργατικό δυναμικό μετά το 2020 

 Οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι
Α Παίρνουν περισσότερες άδειες λόγω ασθενείαςΑ. Παίρνουν περισσότερες άδειες λόγω ασθενείας
Β. Έχουν περισσότερα ατυχήματα στο χώρο εργασίας
Γ. Είναι λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά
∆. Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία 
Ε. Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος

 Θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες 
στους χώρους εργασίας για τη στήριξη 
των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων;
Υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις στην εργασία σας;Υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις στην εργασία σας;

 Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο κοινές αιτίες 
πρόκλησης εργασιακού άγχους;

 Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις 
εργασιακού άγχους στον χώρο εργασία σας;εργασιακού άγχους στον χώρο εργασία σας;

 Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος 
του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας;
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 Έρευνα Έρευνα ESENER ESENER για τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπηγια τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη (1)(1)

https://osha.europa.eu/sub/esener/el
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 Έρευνα Έρευνα ESENER ESENER για τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπηγια τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2)(2)

https://osha.europa.eu/sub/esener/el
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 Έρευνα Έρευνα ESENER ESENER για τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπηγια τις συνθήκες ΑΥΕ στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Η ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης για την ΕΚΗ ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης για την ΕΚ (3)(3)

Αριθμός εργαζομένων
Έλλειψη αναγκαίας εμπειρίας για EK
Σύνθετες νομικές απαιτήσεις για ΕΚ

EK απαιτεί πολύ χρόνο και χρήμα
ΕΚ όχι απαραίτητη, όχι σημαντικά προβλήματα
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 Πρόγραμμα Πρόγραμμα OiRA OiRA -- Online interactive Risk Assessment Tool Online interactive Risk Assessment Tool 
∆ιαδικτυακό∆ιαδικτυακό ∆ιαδραστικό∆ιαδραστικό ΕργαλείοΕργαλείο γιαγια τηντην ΕκτίμησηΕκτίμηση ΚινδύνουΚινδύνου
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσειςστις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

http://www.oiraproject.eu/

18›www.healthy-workplaces.eu



http://www.oiraproject.eu/ Πρόγραμμα Πρόγραμμα OiRA OiRA -- ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

EU-OSHA
OiRA 
Επιτροπή 
Παρακολούθησης

OiRA
EU-OSHA
ενδιάμεσοι

OiRA 
γενική

πλατφόρμα

∆ιαθέσιμο 
σε 12 γλώσσες
(σύντομα σε 15)

Πολύ μικρές & 
μικρές επιχειρήσεις

1ο διαθέσιμο 
εργαλείο: ΚΥΠΡΟΣ

Κλαδικά 
εργαλεία 

OiRAμικρές επιχειρήσεις εργαλείο:   ΚΥΠΡΟΣ
κλάδος κομμωτών

OiRA
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 Πρόγραμμα Πρόγραμμα OiRA OiRA -- Ανάπτυξη σε επίπεδο Ανάπτυξη σε επίπεδο EUEU

 Κοινωνικοί εταίροι EEhttp://www.oiraproject.eu/

• Επεξεργασία και βαφή δέρματος
• Εταιρείες παροχής προστασίας
• Κλάδος κομμωτών

 Κράτη-Μέλη
BU: 30 κλάδοι

• Οπτικοακουστικές εκδηλώσειςCY: Κομμωτήρια, συνεργεία, 
γραφεία, ξυλουργεία

EL: Εταιρείες τροφοδοσίας, κρεοπωλεία, Συμμετέχοντες
κομμωτήρια, αρτοποιεία, ξυλουργεία, 
καταστήματα, φαρμακεία

PT: Κομμωτήρια
CZ Κ ή

μμ χ ς
Αρχικές επαφές

CZ: Κομμωτήρια
BE: Κομμωτήρια, Κατασκευές

Γενική Μεθοδολογία
FR Οδ έ έFR: Οδικές μεταφορές
SE: Κομμωτήρια
SI: Γραφεία
FI: Αρχικά βήματαFI: Αρχικά βήματα
LT: Αρχικά βήματα
LV: Γραφεία
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 Πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεωνΠρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων

σε θέματα ΑΥΕ σε θέματα ΑΥΕ –– ∆ράσεις δικτύωσης, επικοινωνίας∆ράσεις δικτύωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσηςκαι εκπαίδευσης ((11))

1.1. Ενδυνάμωση και βελτίωση Ενδυνάμωση και βελτίωση 
ό έ ίό έ ίτης ικανότητας προσέγγισης και επικοινωνίαςτης ικανότητας προσέγγισης και επικοινωνίας

-- καλύτερη διαχείριση και διάδοση καλύτερη διαχείριση και διάδοση 
όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης για την ΑΥΕ,όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης για την ΑΥΕ,
αποτελεσματικότερη ενημέρωση καιαποτελεσματικότερη ενημέρωση και-- αποτελεσματικότερη ενημέρωση και   αποτελεσματικότερη ενημέρωση και   
ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων.ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων.

2. ∆ικτύωση και διασύνδεση των εταίρων2.  ∆ικτύωση και διασύνδεση των εταίρων 
για αποτελεσματικότερη προαγωγή 
των θεμάτων ΑΥΕ.

3 Α ά ξ ώ δ ά ό δ ά3 Α ά ξ ώ δ ά ό δ ά3.  Ανάπτυξη κοινών δράσεων, συντονισμός δράσεων 3.  Ανάπτυξη κοινών δράσεων, συντονισμός δράσεων 
και αλληλοενημέρωση.και αλληλοενημέρωση.

4. ∆ιεύρυνση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης ΑΥΕ4. ∆ιεύρυνση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης ΑΥΕ4.  ∆ιεύρυνση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης ΑΥΕ 4.  ∆ιεύρυνση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης ΑΥΕ 
με νέα με νέα ενεργάενεργά μέλη.μέλη.
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 Πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεωνΠρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων

σε θέματα ΑΥΕ σε θέματα ΑΥΕ –– ∆ράσεις δικτύωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης∆ράσεις δικτύωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης (2)(2)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο 
με βασική πληροφόρηση με βασική πληροφόρηση 

για την ΑΥΕγια την ΑΥΕ ∆ιάχυση ∆ιάχυση για την ΑΥΕγια την ΑΥΕ χ ηχ η
πληροφοριακού υλικού πληροφοριακού υλικού 
στους χώρους εργασίαςστους χώρους εργασίας

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για εργοδότες και εργαζόμενουςγια εργοδότες και εργαζόμενους

Ενημερωτικός Ενημερωτικός ee--φάκελος φάκελος 
για την ΑΥΕγια την ΑΥΕ
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για εργοδότες και εργαζόμενουςγια εργοδότες και εργαζόμενους



 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  (1)για την προαγωγή της ΑΥΕ  (1)

http://www.napofilm.net

Οι ταινίες του Napo
• Ο Napo στο… Πρόληψη με την συμμετοχή όλων
• Ο Napo στο… «Οι πνεύμονες στην εργασία»
• Ο Napo στις...Ασφαλείς μετακινήσεις
• Ο Napo στην…ασφαλή συντήρηση
• Ο Napo και η προστασία του δέρματος!
• Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες
• Ο Napo στην: «Ασφάλεια εντός… κι εκτός εργασίας»
• Ο Napo ... σε κίνδυνο!Ο Napo ... σε κίνδυνο!
• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ "ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ"
• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ "ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ 
ΘΟΡΥΒΟ"

• Ο NAPO ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
• Ο NAPO ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
• ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ NAPO
• Ο NAPO στη…ΣΩΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  (2)για την προαγωγή της ΑΥΕ  (2)

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
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 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  (3)για την προαγωγή της ΑΥΕ  (3)

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
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 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  (4)για την προαγωγή της ΑΥΕ  (4)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EUEU--OSHA:OSHA:
1122 χρόνια εκστρατείες χρόνια εκστρατείες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΑΥΕενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΑΥΕ

2010 2011: Ασφαλείς εργασίες συντήρησης

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την  ΑΥΕενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την  ΑΥΕ

2010 - 2011: Ασφαλείς εργασίες συντήρησης

2008 - 2009: εκτίμηση κινδύνου

2007: Μειώστε την καταπόνηση

2006: νέων εργαζομένων 

2004: ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

2005: Καταπολεμειστε το θορυβο! 

2003: ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ; Πρόσεχε πολύ! 

2002: Πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων2002: Πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 

2001: Πρόληψη Ατυχημάτων στην Ευρώπη 

2000: Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που
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2000: Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την εργασία



Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την ΑΥΕ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την ΑΥΕ 20122012 -- 20120133
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Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπείαΗ πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία

Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της προσέγγισης  που ακολουθεί η Ευρώπη 

στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία.

Η πρόληψη έγκειται ουσιαστικά στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται 

με την εργασία, με απώτερο στόχο την εξάλειψη και τη μείωση του αριθμού μ η ργ , μ ρ χ η ξ ψη η μ η ρ μ

των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
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Τι σημαίνει πρόληψη στην πράξη;Τι σημαίνει πρόληψη στην πράξη;

• Την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων στην εργασία 

φέρουν τα διοικητικά στελέχη και οι εργοδότες

• Εντούτοις….. απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας συνιστά 

η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων

ί ώ ώ έ• Συνεργασία διοικητικών στελεχών και εργαζομένων  

για την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία
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Βασικές αρχές της πρόληψης των κινδύνων στην εργασίαΒασικές αρχές της πρόληψης των κινδύνων στην εργασία

• Αποφυγή των κινδύνων

• Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν• Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν

• Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους

• Προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ροσαρμογή ης εργασ ας σ α δ α ερα χαρα ηρ σ ά
του εκάστοτε εργαζομένου

• Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής προόδου

• Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο 
ή το λιγότερο επικίνδυνο

• Ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης• Ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης

• Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων συλλογικής προστασίας 
σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας

• Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους
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Στρατηγικοί στόχοι της εκστρατείαςΣτρατηγικοί στόχοι της εκστρατείας

• Προώθηση του βασικού μηνύματος ότι οι εργαζόμενοι 
και τα διοικητικά στελέχη/εργοδότες 
οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους

• Παροχή σαφών οδηγιών στους εργοδότες  
για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων 
που σχετίζονται με την εργασία τους

• Παροχή πρακτικής καθοδήγησης για την προαγωγή 
νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία,
ιδίως στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• ∆ημιουργία των βάσεων για την ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης 
νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην Ευρώπη
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Σχετικά με την εκστρατείαΣχετικά με την εκστρατεία

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία  
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-2013
• Επιδιώκουμε τη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων• Επιδιώκουμε τη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων 
χώρων εργασίας για το καλό όλων

• ∆εν μπορούμε, όμως, να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν μόνοι μας
• Η βοήθειά σας είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχύσουμε και να 
προωθήσουμε την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας
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Εκστρατείες που βασίζονται σε δίκτυαΕκστρατείες που βασίζονται σε δίκτυα

Βασικό πλεονέκτημα: ∆ίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων 

και Τριμερή ∆ίκτυα για την ΑΥΕκαι Τριμερή ∆ίκτυα για την ΑΥΕ... 

αλλά και … ενεργός συμμετοχή λοιπών ενδιαφερομένων/εταίρων

• Επίσημοι εταίροι εκστρατείας (πανευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς) ημ ρ ρ ς ( ρ ς φ ρ ς)

όπως κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, κλαδικές ομοσπονδίες και δίκτυα, 

ιδιωτικές εταιρείες

• Θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπείες της ΕΕ, 

οργανισμοί της ΕΕ, το ∆ίκτυο Enterprise Europe
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Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά;Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά;

Στην εκστρατεία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα 

και επιχειρήσεις. Μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά:
• διαδίδοντας πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας,
• λαμβάνοντας μέρος σε κάποια από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις, 
συνέδρια, διαγωνισμούς, διαφημιστικές εκστρατείες πουσυνέδρια, διαγωνισμούς, διαφημιστικές εκστρατείες που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας,

• οργανώνοντας τις δικές σας δράσεις.
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Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό

• Ο οδηγός της εκστρατείας

• Πρακτικοί οδηγοί για εργαζόμενουςΠρακτικοί οδηγοί για εργαζόμενους 

και διοικητικά στελέχη

• Παραδείγματα καλής πρακτικήςαραδε γμα α α ής ρα ής

• Νέα για τις εκδηλώσεις της εκστρατείας

• Παρουσιάσεις και ταινίες κινουμένων σχεδίωνρ ς ς μ χ

• Όλα διαθέσιμα σε 24 γλώσσες

www.healthy-workplaces.eu
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∆ιαγωνισμός ∆ιαγωνισμός ΕυρωπαϊκΕυρωπαϊκώνών βραβείβραβείωνων καλής πρακτικήςκαλής πρακτικής

• Αναγνώριση ξεχωριστών και καινοτόμων συνεισφορών
• Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 
διοικητικών στελεχών/εργοδοτών και εργαζομένων

• Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
στους χώρους εργασίαςστους χώρους εργασίας

• Συμμετέχοντες από Κράτη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ, 
∆υτικά Βαλκάνια και Τουρκία

• ∆ύο κατηγορίες:• ∆ύο κατηγορίες:
− Χώροι εργασίας που απασχολούν λιγότερα από 100 άτομα 
− Χώροι εργασίας με 100 ή περισσότερους εργαζόμενους

• Οι νικητές επιλέγονται από συμμετοχές 
που υποβάλλουν  οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι 
http://osha.europa.eu/en/about/competitions
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Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικήςΕυρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής 2012 2012 –– Συμμετοχές από την ΕλλάδαΣυμμετοχές από την Ελλάδα

MARAN 
TANKERS MANAGEMENT
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ΕΕκστρατεία ενημέρωσης για την ΑΥΕ στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)κστρατεία ενημέρωσης για την ΑΥΕ στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)
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ΕΕκστρατεία ενημέρωσης για την ΑΥΕ στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)κστρατεία ενημέρωσης για την ΑΥΕ στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)
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∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ ∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ 
στο πλαίσιο των ενημερωτικών ημερίδων & εκπαιδευτικών σεμιναρίωνστο πλαίσιο των ενημερωτικών ημερίδων & εκπαιδευτικών σεμιναρίων
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∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ ∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ 
σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ ΑΕσε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ ΑΕ
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∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ ∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ 
σε ενημερωτική ημερίδα της ΓΓ∆Ε για τους μηχανικούς του ∆ημοσίουσε ενημερωτική ημερίδα της ΓΓ∆Ε για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου
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∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ ∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ 
σε κεντρικές εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στην Αθήνασε κεντρικές εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στην Αθήνα
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∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ ∆ιοργάνωση έκθεσης βραβευμένων φωτογραφιών για την ΑΥΕ 
στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
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Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΚοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Γενική ∆ιεύθυνσηΓενική ∆ιεύθυνσηΓενική ∆ιεύθυνση Γενική ∆ιεύθυνση 
Συνθηκών &ι Υγιεινής της ΕργασίαςΣυνθηκών &ι Υγιεινής της Εργασίας

Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης 
για θέματα Αγια θέματα ΑYEYE

Εκστρατεία 
«Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας» 

2014 20152014-2015

«∆ιαχείριση 
του άγχους στην εργασία»του άγχους στην εργασία»

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



Περισσότερες πληροφορίεςΠερισσότερες πληροφορίες

 Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας:  www.healthy-workplaces.eu

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 Για να πληροφορηθείτε για τα θέματα ΑΥΕ επικοινωνήστε με:

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

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

ή ikonstantakopoulos@ypakp grή ikonstantakopoulos@ypakp.gr
Internet address: www.ypakp.gr,  ή www.yeka.gr
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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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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΥπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
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

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


