
TE-A
F-12-001-EL-N

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει
τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους
και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός αναζητά, αναπτύσσει
και διανέμει αξιόπιστες, έγκυρες και αμερόληπτες πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και οργανώνει
πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία, με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, ιδρύθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και φέρνει σε επαφή εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνητικών αρχών των Κρατών
Μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς
και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
των 27 αλλά και από άλλες χώρες.
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Κύριες δραστηριότητες του 2011 
Μετά την ανάληψη της διεύθυνσης του Οργανισμού από την Christa Sedlatschek, 
η οποία διαδέχθηκε τον Jukka Takala στη θέση του Διευθυντή το 2011, ο 
Οργανισμός συνέχισε, εν μέσω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, τις 
εργασίες του για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). 
Η αποστολή του είναι διττή και συνίσταται στο να αποδείξει, αφενός, ότι η διάθεση 
χρόνου και πόρων για την ΕΑΥ συνιστά επένδυση, και όχι κόστος, και, αφετέρου, 
ότι η καλή διαχείριση της ΕΑΥ είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, Πρόεδρος και Christa Sedlatschek, Διευθύντρια 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων 
Το πρόγραμμα Foresight, ένα από τα μείζονα έργα του Οργανισμού, δεν περιορίζεται στην εξέταση των 
αναδυόμενων κινδύνων στον χώρο εργασίας, αλλά επιχειρεί να προβλέψει αλλαγές που ενδέχεται να 
συμβούν στο απώτερο μέλλον. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σεναρίων σε 
συγκεκριμένους τομείς μέσω της διερεύνησης των πιθανών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων στην ΕΑΥ, 
ορισμένων τεχνολογικών εξελίξεων ή κοινωνικών αλλαγών, με σκοπό την επακόλουθη ανάληψη δράσης 
από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Το πρώτο πρόγραμμα Foresight εξετάζει τις «πράσινες» 

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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θέσεις εργασίας, δηλαδή θέσεις εργασίας που ενσωματώνουν τεχνολογίες ή πρακτικές οι οποίες 
αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Το 2011 δημοσιεύθηκε μια έκθεση για τον 
προσδιορισμό των βασικών κινητήριων 
δυνάμεων αλλαγής, καθώς και μια έκθεση για 
τις βασικές τεχνολογίες στον συγκεκριμένο 
τομέα. Αμφότερες ενδέχεται να επηρεάζουν την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της κατάρτισης 
σεναρίων ξεκίνησαν εργασίες προσδιορισμού 
και δοκιμής εναλλακτικών μελλοντικών 
εξελίξεων που αναμένεται να βοηθήσουν στο 
έργο τους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο της επισκόπησης έργων και της 
ανάλυσης ερευνών παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα ενός διετούς έργου το οποίο 
εξέτασε την κατάσταση της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας των γυναικών υπό το 
πρίσμα συγκεκριμένων επιπτώσεων που είχε 
για την ΕΑΥ η διεύρυνση της γυναικείας 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 
Δημοσιεύθηκε σύνοψη αυτών των 
αποτελεσμάτων, η οποία σκιαγραφεί τους νέους 
κινδύνους και τις τάσεις που έχουν εντοπιστεί 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των 

γυναικών στην εργασία. 

Μεταξύ των σημαντικών έργων των τελευταίων ετών συγκαταλέγεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής wiki για 
την ΕΑΥ, της λεγόμενης «OSHwiki». Ο Οργανισμός ήδη αναπτύσσει μια βάση δεδομένων με άρθρα τα 
οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της εφαρμογής OSHwiki κατά την προγραμματισμένη έναρξη 
λειτουργίας της το 2013. Η πρώτη συλλογή άρθρων, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 60 άρθρα 
OSHwiki, έχει ήδη παραληφθεί. 
 
Ένα από τα σημαντικότερα έργα που διεκπεραίωσε ο Οργανισμός τα τελευταία χρόνια ήταν η ευρωπαϊκή 
έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), η οποία 
αποτυπώνει για πρώτη φορά την τρέχουσα κατάσταση στους χώρους εργασίας της Ευρώπης όσον 
αφορά τους τρόπους διαχείρισης ορισμένων σοβαρών κινδύνων. Αντικείμενο του έργου ήταν η 
πανευρωπαϊκής κλίμακας συλλογή στοιχείων από διευθυντικά στελέχη και εκπροσώπους των 
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Τα στοιχεία αφορούσαν τους τρόπους αντιμετώπισης των 
κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, ιδίως δε των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων όπως το εργασιακό άγχος, η βία και η παρενόχληση. Στόχος της έρευνας ήταν 
να παράσχει στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων δεδομένα τα οποία θα αξιοποιηθούν στη 
σχετική διαδικασία, και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες 
όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Το 2011 ξεκίνησε η διαδικασία δευτερογενούς 
ανάλυσης των δεδομένων που συνέλεξε η έρευνα. 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs_TERO11011ENN
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs_TERO11011ENN
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs_TERO11011ENN
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/el/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/el/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
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Το ίδιο έτος δημοσιεύθηκε και μια έκθεση που 
συγκέντρωσε στοιχεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο τα οποία υποδεικνύουν επιδείνωση του 
προβλήματος της βίας και της παρενόχλησης στους 
εργασιακούς χώρους της Ευρώπης.   

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Ενημέρωση για το περιβάλλον εργασίας 

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός παρουσίασε 
ποικίλες νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας για 
τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης, μεταξύ των οποίων 
έναν οδηγό και ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις 
ασφαλείς εργασίες συντήρησης στη γεωργία, ένα 
έγγραφο πολιτικής επισκόπησης και ένα ενημερωτικό 
δελτίο σχετικά με τη λεγιονέλλα και τη νόσο των 
λεγεωνάριων, ηλεκτρονικά δελτία (e-facts) για τις 
ασφαλείς εργασίες συντήρησης φορητών εργαλείων 
στον τομέα των κατασκευών, στον τομέα των 
αλιευτικών σκαφών, καθώς και στον τομέα της οδικής 
ασφάλειας κατά την εργασία. Δημοσιεύθηκαν επίσης 
παραδείγματα από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής 
Πρακτικής, καθώς και ένα τεύχος του περιοδικού Healthy Workplaces, αφιερωμένο στην εκστρατεία για 
τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες για την προετοιμασία του υλικού 
ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο της επικείμενης εκστρατείας «Ασφαλείς και υγιείς χώροι 
εργασίας» κατά την περίοδο 2012-13, η οποία φέρει τον τίτλο «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με 
τη συμμετοχή όλων». 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2011 τέθηκε επισήμως σε λειτουργία το επιγραμμικό, διαδραστικό εργαλείο 
εκτίμησης κινδύνου (OiRA), προϊόν της προηγούμενης εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» με θέμα την εκτίμηση κινδύνου. Ο Οργανισμός κατέβαλε επίσης επισταμένες προσπάθειες για 
την προβολή των δυνατοτήτων του OiRA, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες 
συγκεκριμένων κλάδων καθώς και στις κατά τόπους συνθήκες. 

 
 

Ο Οργανισμός συμμετέχει επί σειρά ετών 
σε ένα έργο το οποίο εξετάζει τους 
επαγγελματικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν, πέραν των τροχαίων 
ατυχημάτων, οι εργαζόμενοι στον τομέα 
των οδικών μεταφορών. Κυκλοφόρησε 
επίσης μια σειρά εκδόσεων με θέμα τις 
ορθές πρακτικές ΕΑΥ στον συγκεκριμένο 
τομέα, μεταξύ των οποίων μια έκθεση με 
τίτλο «Η ΕΑΥ σε αριθμούς», μια έκθεση για 
τη διαχείριση κινδύνων από τους 
επαγγελματίες οδηγούς, μια επισκόπηση 
των ατυχημάτων και τραυματισμών 
επαγγελματιών οδηγών, ενημερωτικά 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/el/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/el/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2008/front-page/view
https://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2008/front-page/view
https://osha.europa.eu/el/sector/road_transport/index_html
https://osha.europa.eu/el/sector/road_transport/index_html
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
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δελτία για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων από τους επαγγελματίες οδηγούς και τις εκστρατείες 
ΕΑΥ στον συγκεκριμένο τομέα, μια έκθεση σχετικά με τη διάδοση των μηνυμάτων ΕΑΥ σε επαγγελματίες 
οδηγούς, μια επισκόπηση ορθών πρακτικών για την ασφάλεια και την υγεία διανομέων προϊόντων κατ' 
οίκον και ταχυδιανομέων με μηχανάκια και ποδήλατα και μια επισκόπηση ορθών πρακτικών για την υγεία 
και την ασφάλεια των οδηγών ταξί.  

Στο πλαίσιο μίας ακόμη σειράς εκδόσεων κυκλοφόρησε μια έκθεση για την προστασία της ψυχικής υγείας 
στον χώρο εργασίας, ένας οδηγός σχετικά με τη χρήση οικονομικών κινήτρων ως επιβράβευση για την 
επένδυση στην ΕΑΥ, μια επισκόπηση των κινδύνων για την ΕΑΥ στον τομέα των υπηρεσιών παροχής 
πρώτων βοηθειών, μια έκθεση για τους κινδύνους στους τομείς των κατασκευών, της υγειονομικής 
περίθαλψης, των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και της τροφοδοσίας και μια έκθεση σχετικά με μεθόδους 
αξιολόγησης της «νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας» στις επιχειρήσεις. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
Το 2011 ήταν το δεύτερο και τελευταίο έτος της εκστρατείας «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» για τις 
εργασίες συντήρησης. Οι εκστρατείες για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας είναι πλέον οι 
μεγαλύτερες του είδους τους παγκοσμίως, καλύπτοντας τις χώρες ΕΖΕΣ, τις υπό ένταξη, τις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
Απευθυνόμενη, όπως και οι 
προηγούμενες, σε 
εκατομμύρια ευρωπαίων 
εργαζομένων, η τελευταία 
εκστρατεία κατέγραψε 
πρωτοφανή επίπεδα 
συμμετοχής. Σκοπός της 
ήταν να συνειδητοποιήσουν 
οι εργαζόμενοι τη σημασία 
που έχουν οι εργασίες 
συντήρησης για την 
ασφάλεια και την υγεία τους, 
καθώς και την ανάγκη να 
εκτελούν τις εργασίες αυτές 
με ασφάλεια. Η εξαιρετική συμβολή καινοτόμων     Οι νικητές των Βραβείων Καλής 
Πρακτικής κατά την τελετή απονομής 
επιχειρήσεων αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής 
Πρακτικής, τα οποία απονεμήθηκαν στη Βουδαπέστη την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία.  

Με την ευκαιρία της εκστρατείας για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης αυξήθηκε ακόμη περισσότερο ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που συμπράττουν με τον Οργανισμό ως εταίροι του, πολλαπλασιάστηκαν δε 
και διαδόθηκαν περαιτέρω τα μηνύματά του. Επίσημοι εταίροι της ευρωπαϊκής εκστρατείας για τις 
ασφαλείς εργασίες συντήρησης έγιναν περί τις 53 επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, οι 

http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2010/partners/index_html
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οποίες συνέβαλαν στη διάδοση της σημασίας των ασφαλών εργασιών συντήρησης μέσω ενός ευρέος 
φάσματος δραστηριοτήτων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: María Luz Rodríguez, υπουργός Απασχόλησης της Ισπανίας, LászlóAndor, Επίτροπος για θέματα 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, η διευθύντρια του EU-OSHA Christa Sedlatschek και ο Javier 
Ruiz, Αναπληρωτής σύμβουλος της βασκικής κυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης 

Η εκστρατεία για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης τον Νοέμβριο του 
2011, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκε επίσης διήμερη διάσκεψη κορυφής για τους ασφαλείς και 
υγιείς χώρους εργασίας, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σε 
θέματα ΕΑΥ. Αντικείμενο της διάσκεψης ήταν η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εκστρατείας και η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.  

Μεταξύ άλλων σημαντικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας περιλαμβάνονται ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας, με περισσότερες από 2 500 
συμμετοχές, και το κινηματογραφικό βραβείο για τους υγιείς χώρους εργασίας, το οποίο απονεμήθηκε 
από τον Οργανισμό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της 
Λειψίας, στο καλύτερο ντοκιμαντέρ για θέματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. 

Ο Οργανισμός διεκπεραίωσε, επίσης, τις εργασίες πεδίου για μια πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, η οποία διενεργήθηκε από την Ipsos Mori και περιλάμβανε 36 000 
συνεντεύξεις σε περισσότερες από 30 χώρες. Μεταξύ άλλων καλύφθηκαν θέματα όπως η ενεργός 
γήρανση και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. 

http://osha.europa.eu/el/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
http://osha.europa.eu/el/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/el/campaigns/competitions/hw_film_award_2011/index_html
http://osha.europa.eu/el/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/el/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
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Στις εκδόσεις υλικού ευαισθητοποίησης με πρωταγωνιστή 
τον δημοφιλή χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Napo 
προστέθηκε, μεταξύ άλλων, μια επιγραμμική εργαλειοθήκη 
για δασκάλους δημοτικού με υποδείγματα σχεδίων 
μαθημάτων, σκοπός της οποίας είναι να χρησιμοποιηθεί ως 
βοήθημα στη διαδικασία ενσωμάτωσης της ΕΑΥ στα σχολεία. 
Δημιουργήθηκε επίσης ένα DVD με θέμα τη μεταφορά 
φορτίων στον χώρο εργασίας –με τίτλο Ασφαλείς 
μετακινήσεις– καθώς και το βίντεο «Οι πνεύμονες στην 
εργασία» επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά του 
καπνίσματος. 
 

Ο Οργανισμός εξακολούθησε να συνάπτει εταιρικές σχέσεις 
επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με το 
Δίκτυο Enterprise Europe, με σκοπό τη διάδοση του 
μηνύματος της ΕΑΥ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός συμμετείχε με 
ομιλητές, περίπτερα και ενδιαφέροντα προγράμματα 
δραστηριοτήτων για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό σε μια 
σειρά εκδηλώσεων υψηλού κύρους, όπως στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο ΕΑΥ στην Κωνσταντινούπολη, στη 12η Διάσκεψη 
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) στην 
Αθήνα, στη διεθνή εμπορική έκθεση A + A του Ντίσελντορφ 
και στο Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών της Λειψίας.  

 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη χάραξη της στρατηγικής του Οργανισμού στο μέλλον και τη 
μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου του, υπό το πρίσμα της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της ήδη 
υλοποιούμενης στρατηγικής, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο τον 
Νοέμβριο.  

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Το 2012 αναμένεται η δημοσίευση μιας σειράς εκθέσεων στις οποίες αναλύονται τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας ESENER.  

Η μελέτη Foresight θα ολοκληρωθεί το 2012 με τη διάδοση των μελλοντικών σεναρίων που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος – όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι νέες 

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/el/napos-films?set_language=el
http://www.napofilm.net/el/napos-films?set_language=el
http://www.napofilm.net/el/napos-films?set_language=el
http://www.napofilm.net/el/napos-films?set_language=el
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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τεχνολογίες επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων υπό διάφορες συνθήκες– σε 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό, και με τη διαμόρφωση προτάσεων για τη συνέχεια του 
πρώτου προγράμματος Foresight.  

Ο Οργανισμός θα στηρίξει τη δημιουργία επιπρόσθετων επιγραμμικών, διαδραστικών εργαλείων 
εκτίμησης κινδύνου (OiRA), προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων χώρων εργασίας 
και τομέων, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την κοινότητα σχεδιαστών και χρηστών των εργαλείων OiRA, 
ιδίως μέσω ενός γραφείου υποστήριξης για τους σχεδιαστές.  

Για το 2012 έχει προγραμματιστεί η έναρξη της νέας, διετούς εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» για την πρόληψη κινδύνων με τη συμμετοχή όλων, στο επίκεντρο της οποίας θα τεθεί η 
σημασία του επιτελικού ρόλου της διοίκησης και η συμμετοχή των εργαζομένων στη βελτίωση της υγείας 
και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η προπαρασκευαστική φάση της 
εκστρατείας του Οργανισμού «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την περίοδο 2014-2015, η οποία 
φέρει τον προσωρινό τίτλο «Πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων».  

Ο Οργανισμός θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που ανέθεσε στην Ipsos MORI 
σχετικά με τις απόψεις του κοινού για την ΕΑΥ και θα αναλύσει τη σημασία τους. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει το 2012 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 
μεταξύ των Γενεών, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τη συνεισφορά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
στην κοινωνία και στην οικονομία και να διευρύνει τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ο 
Οργανισμός θα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Έτος, δίνοντας έμφαση στην ΕΑΥ, εν όψει ιδίως της 
διαφαινόμενης αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Τέλος, η μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών του Οργανισμού θα αποτελέσει αντικείμενο μια νέας 
στρατηγικής του EU-OSHA, η οποία θα διαμορφωθεί το 2012 προκειμένου να θεσπιστεί το 2013. 

 

 

Οι νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας μαζί με ένα μέλος της κριτικής επιτροπής 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Isa Kurt, Peter Rimmer, η διευθύντρια του EU-OSHA Christa Sedlatschek, ο Saša Kosanović και ο 

Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/el/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el
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Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει
τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους
και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός αναζητά, αναπτύσσει
και διανέμει αξιόπιστες, έγκυρες και αμερόληπτες πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και οργανώνει
πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία, με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, ιδρύθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και φέρνει σε επαφή εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνητικών αρχών των Κρατών
Μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς
και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
των 27 αλλά και από άλλες χώρες.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία
Gran Vía 33, 48009 Μπιλμπάο, ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ. +34 944794360
Φαξ +34 944794383
E-mail: information@osha.europa.eu
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Περίληψη

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία


