
 

 

 
 

  

22οο  έέττοοςς  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  2010-2011  

                                         
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη    
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σε 

συνεργασία µε το ∆ίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, διοργανώνει σε διετή βάση  την  
«Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία». Πρόκειται για 
µια πανευρωπαϊκή εκστρατεία στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιείται η διεξαγωγή διαφόρων 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, µε σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, των εργοδοτών και του κοινού γενικότερα, προκειµένου να 
καταστούν ασφαλέστεροι, υγιέστεροι και παραγωγικότεροι οι εργασιακοί χώροι σε όλη 
την Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2010-2011, µε κεντρικό µήνυµα «Ασφαλείς και Υγιείς 

Χώροι Εργασίας. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις»  είναι 

αφιερωµένη στις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» και στοχεύει στην προώθηση της 

ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, ενθαρρύνοντας µια ολοκληρωµένη και 

δοµηµένη προσέγγιση όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης, η οποία θα βασίζεται στην 

συνεργασία εργοδοτών, εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους. 

Την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία στηρίζουν η ισπανική και η βελγική προεδρία της ΕΕ για το 
2010, η ουγγρική και η πολωνική προεδρία για το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,                
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι. Στην εκστρατεία καλούνται να 
συµµετάσχουν ενεργά εργοδότες, εργαζόµενοι, εκπρόσωποι των εργαζοµένων σε θέµατα 
ασφάλειας και υγείας, επαγγελµατίες ΑΥΕ, υπηρεσίες πρόληψης, υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής και λοιποί ενδιαφερόµενοι φορείς. 

 

ΜΙΑ ∆ΙΕΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο συµµετέχει και φέτος στην πανευρωπαϊκού επιπέδου 
εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 
οργανώνοντας σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων 
των ενδιαφερόµενων σε εθνικό επίπεδο.  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε  
στην κεντρική ενηµερωτική εκδήλωση για το έτος 2011 µε θέµα: 

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
- ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»  

που θα πραγµατοποιηθεί   
στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, την Παρασκευή, 21η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011,   
 στο ξενοδοχείο «ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL», οδός 26ης Οκτωβρίου 48 

(ώρα προσέλευσης 8.30, ώρα έναρξης 9.00) 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών  
και Υγιεινής της Εργασίας 

∆/νση ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης, (∆24)  
Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης  
για θέµατα ΑΥΕ   

 

∆ιεύθυνση: Πειραιώς 40, Αθήνα – Τ.Κ. 101 82 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Χριστοδούλου Αντώνης 

Κωνσταντακόπουλος Γιάννης 

Tηλ.: (210) 3214310, (210) 3213673,  

Fax: (210) 3214310 

e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr,     

           ikonstantakopoulos@ypakp.gr  

ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης 

∆ιεύθυνση:  
Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 540 12 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Καλοκασίδης Νίκος, τηλ: 2310-502603 

Χριστοπούλου ∆ήµητρα, τηλ.: 2310-535640 

Fax: 2310-522530 

e-mail: kepekmak@otenet.gr 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες  για την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2010-2011  διατίθενται στις 
ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:  www.ypakp.gr 

και στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: 
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2010/index_html 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την καλύτερη προετοιµασία της ηµερίδας παρακαλούµε δηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας 

µε e-mail,  ή fax (επισυνάπτεται σχετική δήλωση)  ή  τηλεφωνικά. 
 
 
 

 

  


