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Το 2017 ήταν ένα σημαντικό έτος τόσο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) όσο και για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Κατά το έτος εορτασμού της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ανακοίνωσε τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο EU-OSHA εκφράζει την 
ικανοποίησή του για αυτό το επίσημο κείμενο της ΕΕ, το οποίο επικεντρώνεται στην 
ισότητα των ευκαιριών, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στους δίκαιους όρους 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για υγιείς, ασφαλείς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένους χώρους εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο EU-OSHA  
διοργάνωσε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η 
Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες». Πραγματοποιήθηκε επίσης η συνδιάσκεψη 
«Conference on risk assessment tools for micro and small enterprises (MSEs)», με 
θέμα τα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ΠΜΜΕ), η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στόχος της συνδιάσκεψης ήταν να συζητηθεί η αξία του έργου «Πρόγραμμα OiRA – 
Διαδικτυακά Διαδραστικά Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA)» του EU-OSHA  και 
να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
εργαλείων OiRA. Ο EU-OSHA παρουσίασε επίσης τα τελευταία πορίσματα του έργου 
του με τίτλο «Κόστος και Οφέλη της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ)» 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη. Ο EU-OSHA κατέδειξε τη σταθερή του 
προσήλωση στον Οδικό Χάρτη για τα Καρκινογόνα, διοργανώνοντας μεγάλο αριθμό 
σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός του 2017 ήταν η 
απονομή στον EU-OSHA του βραβείου Χρηστής Διοίκησης του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή. 

1 Προβλέποντας τις αλλαγές 
Το 2017 συνεχίστηκαν οι εργασίες της 
διετούς μελέτης πρόβλεψης με τίτλο «New 
and emerging OSH risks associated with 
Information and Communication Technology 
(ICT) by 2025» [Νέοι και αναδυόμενοι 
κίνδυνοι ΕΑΥ που σχετίζονται με τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) με χρονικό ορίζοντα το 2025], σκοπός 
της οποίας είναι να παρέχει στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στις 
κυβερνήσεις των Κρατών Μελών και στους 
κοινωνικούς εταίρους πληροφορίες, σχετικά 
με τους νέους και τους αναδυόμενους 
κινδύνους που αναγνωρίζονται αλλά και να 
ενθαρρύνει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με 
τις πολιτικές και τα μέτρα που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην πρόληψη ή την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών. 

© SHUTTERSTOCK/ Willyam Bradberry 
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Το 2017 δημοσιεύτηκε έκθεση σχετικά με την προαναφερθείσα μελέτη, στην οποία 
διερευνώνται τα πιθανά μελλοντικά σενάρια με χρονικό ορίζοντα το 2025, σε σχέση με τις 
επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας στην ΕΑΥ: «Key trends and drivers of change in 
information and communication technologies and work location» (Βασικές τάσεις και 
παράγοντες αλλαγής σε σχέση με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών και 
τους χώρους εργασίας). Η τελική έκθεση, καθώς και περίληψη, φυλλάδιο και κινούμενα 
σχέδια με την παρουσίαση των τεσσάρων σεναρίων που εξετάσθηκαν, θα δημοσιευτούν το 
2018. 

Η μελέτη πρόβλεψης ανέδειξε ως αναπτυσσόμενο τομέα ενδιαφέροντος την «εργασία μέσω 
ψηφιακών πλατφορμών». Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από 
ενδιαφερόμενους φορείς του EU-OSHA, δημοσιεύτηκε σχετική έκθεση με τίτλο Regulating 
the occupational safety and health impact of the online platform economy (Ρύθμιση του 
αντικτύπου της οικονομίας των διαδικτυακών πλατφορμών στην επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία). 

Κατόπιν σχετικών παρουσιάσεων και συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Δικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων του EU-OSHA, τον Ιούλιο του 2017 
δημοσιεύτηκαν αναθεωρημένες εκδόσεις δύο εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, στις οποίες 
εξετάζονται, υπό το πρίσμα της ΕΑΥ, οι τομείς της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της 
τεχνολογίας παρακολούθησης στους χώρους εργασίας. 

2 Στοιχεία και αριθμοί 
2.1 Έρευνα ESENER 
Το 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δεύτερη έκδοση της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις 
Επιχειρήσεις σχετικά με τους Νέους και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (ESENER-2), στόχος 
της οποίας είναι η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της διαχείρισης της ΕΑΥ στους 
Ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν εθνικές 
εκδηλώσεις, συνδιασκέψεις και σεμινάρια για την προαγωγή των πορισμάτων της έρευνας 
ESENER-2, ενώ ολοκληρώθηκε και εξωτερική αξιολόγηση της έρευνας. 

Τον Απρίλιο του 2017 δημοσιεύτηκε έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη 
διαχείριση της ΕΑΥ, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας ESENER-2. Τα πορίσματα 
αυτής της ποιοτικής ανάλυσης επιχειρήσεων από επτά κράτη μέλη της ΕΕ και διάφορους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ, αφενός, 
της δέσμευσης της διοίκησης και της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαχείριση της ΕΑΥ 
και, αφετέρου, της υιοθέτησης σχετικών καλών πρακτικών στους χώρους εργασίας. 
Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης αυτής δημοσιεύτηκε σε διάφορες εθνικές γλώσσες. 

Δημοσιεύτηκαν επίσης τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικά χρήσιμης συνεργασίας μεταξύ του 
EU-OSHA, της Eurostat και του Eurofound, υπό μορφή έκθεσης με τίτλο Health and safety 
risks at the workplace: a joint analysis of three major surveys (Οι κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια στους χώρους εργασίας: κοινή ανάλυση των τριών βασικών ερευνών). 
Συνδυάζοντας τα πορίσματα της έρευνας ESENER-2, της ειδικής ενότητας της έρευνας 
εργατικού δυναμικού (LFS) της ΕΕ για τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας 
που σχετίζονται με την εργασία και της 6ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας, 
η μελέτη αυτή ενσωμάτωσε τις απόψεις των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σχετικά με 
την ΕΑΥ, ώστε να παρασχεθεί πλήρης επισκόπηση της κατάστασης της ΕΑΥ στην Ευρώπη. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
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2.2 Ανασκοπήσεις για την ΕΑΥ 
Το 2017 συνεχίστηκαν οι εργασίες στο πλαίσιο ενός έργου ευρείας κλίμακας για τη 
διερεύνηση ειδικών για τις ΠΜΜΕ πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης στην ΕΕ. Τα 
τελευταία πορίσματα του έργου αυτού δημοσιεύτηκαν το 2017 σε δύο εκθέσεις.  

Η πρώτη έκθεση σκιαγραφεί  τρόπους στήριξης της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ μέσω πολιτικών, 
στρατηγικών και πρακτικών μέτρων και βασίζεται στην ανάλυση 44 παραδειγμάτων καλών 
πρακτικών από 12 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η δεύτερη έκθεση περιγράφει  παραδείγματα 
καλής πρακτικής όσον αφορά τη διαχείριση της ΕΑΥ που έχουν ήδη αναγνωριστεί, 
παρέχοντας, για παράδειγμα, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους τρόπους στήριξης των 
ΠΜΜΕ από τους ενδιάμεσους φορείς, τις αρχές ΕΑΥ και τους φορείς ΕΑΥ, μέσω της 
διαχείρισης της ΕΑΥ. Ο EU-OSHA διέδωσε τα πορίσματα αυτά σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία. 

Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου 
(4 Φεβρουαρίου 2017) δημοσιεύτηκε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σχετικά με την Αποκατάσταση και επιστροφή 
στην εργασία μετά από καρκίνο, η οποία βασίστηκε σε μια 
μελέτη σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο 
τα άτομα τα οποία επιστρέφουν στην εργασία τους μετά 
από καρκίνο όσο και οι εργοδότες τους. Η τελική έκθεση 
σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη θα δημοσιευτεί το 2018.  

Τον Δεκέμβριο του 2017 δημοσιεύτηκε μελέτη 
σκοπιμότητας για τη δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας με 
σκοπό την εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων σε 
καρκινογόνους παράγοντες. Στις αρχές του έτους 
δημοσιεύτηκε επίσης βιβλιογραφική επισκόπηση της 
αξιοποίησης συστημάτων επαγρύπνησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης για τον εντοπισμό ασθενειών που 
συνδέονται με την εργασία. 

Το 2017 ο EU-OSHA δρομολόγησε μια νέα μελέτη με στόχο την παροχή σαφών στοιχείων 
που αποδεικνύουν ότι η επένδυση στην ΕΑΥ συνιστά ορθή από οικονομικής άποψη επιλογή. 
Τον Μάρτιο δημοσιεύτηκε έκθεση σχετικά με την ανάλυση του πρώτου σταδίου της εν λόγω 
μελέτης, η οποία φέρει τον τίτλο Εκτίμηση του κόστους των ατυχημάτων και των ασθενειών 
που σχετίζονται με την εργασία: Ανάλυση των Ευρωπαϊκών πηγών δεδομένων. Επιπλέον, 
αναπτύχθηκε ένα μοντέλο για την κατά προσέγγιση εκτίμησης του κόστους, το οποίο 
επέτρεψε την εκτίμηση του κόστους των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που 
σχετίζονται με την εργασία σε παγκόσμιο, ενωσιακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι σχετικές 
εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου απεικόνισης 
δεδομένων σχετικά με την αξία της ΕΑΥ, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 

Ενόψει της προγραμματισμένης εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2020-
2021 για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΔ), ο EU-OSHA ξεκίνησε τον σχεδιασμό νέας 
ανασκόπησης της ΕΑΥ για την καλύτερη κατανόηση του σημαντικού αυτού ζητήματος ΕΑΥ 
και τη διερεύνηση περαιτέρω τρόπων πρόληψης των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία. 

© EU-OSHA/Tomas Bertelsen 
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3 Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ 
Το OiRA, μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει 
δωρεάν διαδικτυακά, διαδραστικά εργαλεία τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου στους χώρους 
εργασίας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του EU-OSHA για την 
προσέγγιση των επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΠΜΜΕ, και την στήριξή τους όσον αφορά τη 
διαχείριση της ΕΑΥ.  

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
των ενδιάμεσων φορέων και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά την 
ανάπτυξη, την πρόσβαση και την από κοινού χρήση των εργαλείων OiRA και του σχετικού 
υλικού για τις ΠΜΜΕ, ο δικτυακός τόπος του OiRA ανανεώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί εκ 
νέου στο τέλος του 2016 ενώ αποτέλεσε αντικείμενο σχετικών δράσεων προαγωγής καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2017.  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους προωθήθηκε μια νέα εργαλειοθήκη,  η οποία 
περιέχει διάφορα εργαλεία προαγωγής θεμάτων ΥΑΕ –μεταξύ των οποίων μια νέα ταινία του 
ήρωα Napo και ένα γράφημα πληροφοριών– που σκοπός της είναι να συνδράμει 
ενδιαφερόμενους φορείς και ενδιάμεσους φορείς στο έργο τους για την ενημέρωση σχετικά 
με το OiRA και την αύξηση του επιπέδου της χρήσης των εργαλείων αυτών από τις ΠΜΜΕ. 
Η κοινότητα OiRA, η οποία περιλαμβάνει 16 εθνικούς  εταίρους και 14 κλαδικούς 
κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, παρουσίασε έντονη δραστηριότητα το 2017: ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι δημοσιεύτηκαν 19 νέα εργαλεία, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να 
ανέρχεται πλέον σε 137 εργαλεία, ενώ ο αριθμός των εκτιμήσεων κινδύνου που 
διενεργήθηκαν με τη χρήση των εργαλείων αυξήθηκε από περίπου 22.000 τον Οκτώβριο του 
2016 σε σχεδόν 65.000 έως το τέλος του 2017. 

4 Ευαισθητοποίηση για την ΕΑΥ 
4.1 Εκστρατείες 

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας για Όλες 
τις Ηλικίες» 2016-2017 στέφθηκε 
με ιδιαίτερη επιτυχία, σε μεγάλο 
βαθμό χάρη στις προσπάθειες 
των Εθνικών Εστιακών Πόλων 
του EU-OSHA, των επίσημων 
εταίρων της εκστρατείας και των 
εταίρων από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 

Ένα από τα κυριότερα προϊόντα 
που προωθήθηκαν για την 
υποστήριξη της εκστρατείας ήταν © EU-OSHA/Markel Redondo 

 

© EU-OSHA  

https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
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το εργαλείο απεικόνισης δεδομένων σχετικά με το έργο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες», το οποίο παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αναζήτησης 
στοιχείων και αριθμών σχετικά με το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, τόσο για κάθε ένα από 
τα  Κράτη Μέλη όσο και για την ΕΕ συνολικά. Η προώθηση του ηλεκτρονικού οδηγού 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες» συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2017, ενώ εκδόθηκε επίσης μια σημαντική έκθεση με θέμα την εκστρατεία με τίτλο Για μια 
φιλική προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση από 
τους οργανισμούς της ΕΕ, μιας δια βίου προοπτικής σε σχέση με την εργασία και τη γήρανση, 
η οποία καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Cedefop, το EIGE και το Eurofound. 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών, μεταξύ 
των οποίων μια διήμερη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώθηκε τον Μάρτιο από 
τον EU-OSHA και περιλάμβανε εργαστήρια και συνεδριάσεις ολομέλειας σχετικά με την 
ασφαλή, υγιή και βιώσιμη εργασία. Εκδηλώσεις διοργανώθηκαν επίσης από εταίρους της 
εκστρατείας στις εγκαταστάσεις τους, για παράδειγμα στην Ιταλία και τη Γερμανία. 

Η απονομή των Βραβείων Καλής Πρακτικής πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα (Μάλτα) στις 
26 Απριλίου 2017. Εννέα οργανισμοί βραβεύτηκαν και άλλοι εννέα έλαβαν επαίνους. 
Εκδόθηκε επίσης σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται οι συμμετοχές 
που βραβεύτηκαν και έλαβαν επαίνους ώστε να συμπίπτει χρονικά με την τελετή βράβευσης. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία διεξήχθη από τις 
23 έως τις 27 Οκτωβρίου, με πρωτοφανή αριθμό ατόμων που συμμετείχαν σε δράσεις της 
εκστρατείας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το hashtag 
#EUhealthyworkplaces. 

Η διήμερη Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, με 
την οποία ολοκληρώθηκε η εκστρατεία 2016-2017, πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο τον 
Νοέμβριο του 2017. Επιπλέον των συνεδριάσεων ολομέλειας, διοργανώθηκαν τέσσερις 
διαδραστικές παράλληλες συνεδριάσεις, ενώ η συμμετοχή του κοινού ενθαρρύνθηκε μέσω 
δημοσκοπήσεων και συνεδριών ερωταπαντήσεων. Οι περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι 
που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους 
σχετικά με την εκστρατεία, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αναπτύξουν σχέσεις 
δικτύωσης. 

Άλλο βασικό στοιχείο της εκστρατείας 2016-2017 ήταν το «European Campaign Assistance 
Package» (ECAP) (πρόγραμμα υποστήριξης δράσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εκστρατείας), το οποίο πρόσφερε στήριξη στους Εθνικούς Εστιακούς Πόλους για τη 
διοργάνωση 200 και πλέον δράσεων για τη στήριξη των στόχων της εκστρατείας. 

Στόχος της εκστρατείας 2018-2019 –Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση 
Επικίνδυνων Ουσιών– είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους που 
προκαλούνται από τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και να προαχθεί  
νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων. Οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση της εκστρατείας 
ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του 2017, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ιστοσελίδας 
αντίστροφης μέτρησης στον νέο δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας», ενώ η επίσημη έναρξη της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 
2018. 

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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4.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης 
Τον Νοέμβριο του 2017, το Κινηματογραφικό Βραβείο για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας απονεμήθηκε από κοινού στην ταινία Before the Bridge, του Lewis Wilcox (ΗΠΑ), 
και στην ταινία Turtle Shells, του Tuna Kaptan (Γερμανία). Επιπλέον, η ταινία Alien, του 
Morteza Atabaki (Τουρκία), έλαβε ειδική μνεία από την κριτική επιτροπή. 

Δεδομένου ότι το 2017 ήταν η χρονιά των 
εικοστών «γενεθλίων» του Napo, ο EU-OSHA 
σχεδίασε ειδικό επετειακό λογότυπο για τον 
δικτυακό τόπο του Napo, ενώ δημιουργήθηκε 
επίσης σχετικό εορταστικό βίντεο γενεθλίων. 
Επιπλέον των δύο νέων ταινιών του Napo, οι 
οποίες αφορούν το Πρόγραμμα  OiRA και την 
Ασφάλεια και Υγεία για τους Επαγγελματίες 
Οδηγούς, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία του 
Napo στο μετρό του Μπιλμπάο, με στόχο την 
προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στους 

Χώρους Εργασίας η οποία απευθυνόταν στους μετακινούμενους μέσω του μετρό 
εργαζόμενους. 

Το 2017 ο EU-OSHA έλαβε μέρος σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, 
μεταξύ των οποίων το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 
που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη τον Οκτώβριο, και η 35η διοργάνωση του Διεθνούς 
Συνεδρίου και της Εμπορικής Έκθεσης A+A στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα του EU-OSHA  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το 2017 ήταν 
ένα έτος έντονης δράσης, με 15 ειδησεογραφικά θέματα και δελτία τύπου, περισσότερα από 
70 άρθρα και απαντήσεις σε αιτήματα μέσων ενημέρωσης, 858 διαδικτυακές αναφορές και 
περισσότερες από 8.000 δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο εταιρικός δικτυακός τόπος του EU-OSHA είχε ενεργή δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2017, με τη δημοσίευση 64 πολύγλωσσων επίκαιρων ειδήσεων και 112 νέων αναρτήσεων, 
και με συνολικό αριθμό επισκέψεων άνω των 1,2 εκατομμυρίων διαφορετικών χρηστών. 
Άλλες 14 επίκαιρες ειδήσεις και 18 νέα άρθρα δημοσιεύτηκαν στο δικτυακό τόπο της 
εκστρατείας, ο οποίος δέχτηκε περισσότερες από 95.000 επισκέψεις έως το τέλος του 2017. 
Ο EU-OSHA συνέχισε να ενισχύει την παρουσία του στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn 
και το YouTube, με καθημερινές σχεδόν δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
εκδήλωση ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των επίσημων εταίρων της εκστρατείας, η 
Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας και η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία αποτέλεσαν, στο 
σύνολό τους, διοργανώσεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη  έντονης διαδικτυακής 
δραστηριότητας. 

Δεδομένου ότι η πολυγλωσσία αποτελεί θεμέλιο λίθο της ΕΕ και είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχή λειτουργία του EU-OSHA, ένα από τα κύρια σημεία του 2017 ήταν το γεγονός ότι 
του απονεμήθηκε το Βραβείο Χρηστής Διοίκησης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την 
υλοποίηση ενός κοινού έργου με το EUIPO και το Μεταφραστικό Κέντρο της ΕΕ, με στόχο 
την ανάπτυξη ενός εργαλείου για τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταφράσεων 
πολύγλωσσων δικτυακών τόπων. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
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5 Δικτύωση για τη γνώση 
Ο EU-OSHA αναδιατύπωσε τους μακροπρόθεσμους στόχους του OSHwiki, της διαδικτυακής 
πολύγλωσσης εγκυκλοπαίδειας που παρέχει πληροφορίες για διάφορα θέματα ΕΑΥ. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καταχωρίζονταν νέα άρθρα στη σχετική διαδικτυακή 
πλατφόρμα και υποβάλλονταν σε επεξεργασία παλαιότερα άρθρα. 

Το 2017, ο EU-OSHA συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και την 
έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής έκδοσης του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης 
Πληροφοριών για την ΕΑΥ, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και αντιπαραβολής 
δεδομένων σχετικά με μια σειρά δεικτών που συνδέονται με την ΕΑΥ, για παράδειγμα 
εθνικές στρατηγικές ΕΑΥ και ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ, με 
επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα τη διαδραστική απεικόνιση των σχετικών δεδομένων. 

Το 2017 σχεδόν  ολοκληρώθηκε μια μελέτη 
για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τις στρατηγικές ΕΑΥ σε επίπεδο Κρατών 
Μελών, τα πορίσματα της οποίας θα 
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του νέου 
Πανευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης  
Πληροφοριών για την ΕΑΥ. 

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε στο 
Μπιλμπάο διήμερο σεμινάριο με θέμα τα 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία με 
αντικείμενο την πρόληψη των κινδύνων που 
προκαλούνται από τις επικίνδυνες ουσίες. 

Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, ο EU-OSHA εξέδωσε τον ηλεκτρονικό οδηγό VeSafe για τους κινδύνους σε 
σχέση με την ασφάλεια των οχημάτων στους χώρους εργασίας. Οι κίνδυνοι αυτοί ευθύνονται 
για το 29 % όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη. 

 

6 Δικτύωση και επικοινωνία 
Το 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε δύο φορές για την έγκριση του προσχεδίου 
του επίσημου Εγγράφου Προγραμματισμού 2018-2020, ενώ το Προεδρείο συνεδρίασε μία 
φορά προκειμένου να συζητηθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική του EU-OSHA. Ο EU-OSHA 
συναντήθηκε επίσης με τη συμβουλευτική ομάδα που είναι αρμόδια για τα εργαλεία και την 
ευαισθητοποίηση για την ΕΑΥ (Tools and Awareness Raising Advisory Group) και τη 
συμβουλευτική ομάδα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της γνώσης για την ΕΑΥ (OSH 
Knowledge Advisory Group), πρικειμένου να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή 
εκστρατεία και άλλα υπό εξέλιξη έργα. 

© EU-OSHA  

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, ο EU-OSHA εξακολούθησε να μεριμνά για τη δικτύωση και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των στενών σχέσεων που διατηρεί με διάφορα Ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και άλλους Ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ο EU-OSHA  τάσσεται πλήρως 
υπέρ της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του 
οποίου η ασφάλεια και υγεία στην εργασία ορίζεται ρητώς ως θεμελιώδες κοινωνικό 
δικαίωμα, και επί του παρόντος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα 
αυτό. Επιπλέον, το 2017, ο EU-OSHA συνεισέφερε εποικοδομητικά στοιχεία στη δημόσια 
συζήτηση σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, υποδέχτηκε 
αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο και συνέχισε να διαθέτει πόρους για τη 
στήριξη του Οδικού Χάρτη για τα Καρκινογόνα.  

Ο EU-OSHA εκτιμά ιδιαιτέρως τις καλές σχέσεις συνεργασίας που διατηρεί με τους εταίρους 
του, για παράδειγμα, με τους Εθνικούς Εστιακούς Πόλους  και το Δίκτυο  Enterprise Europe 
Network (EEN) (Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο). Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι των Κάτω 
Χωρών (Benelux)  διοργάνωσαν, για πρώτη φορά, κοινή εκδήλωση εκστρατείας στο Βέλγιο, 
ενώ οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι των Βορείων Χωρών (Nordic focal points) πραγματοποίησαν 
συνάντηση με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών περιφερειακών δράσεων. Το 2017, ο EU-
OSHA εξακολούθησε να συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο EEN και στο πλαίσιο αυτό, οι 
εκπρόσωποι/πρεσβευτές για την ΕΑΥ του Δικτύου EEN, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση 
και υλοποίηση της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
2018-2019. 

Ο EU-OSHA παρέχει στήριξη για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Τουρκίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ΕΑΥ. Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ανανεώθηκε το 2017. Οι συνεδριάσεις των Εθνικών 
Εστιακών Πόλων αυτών των χωρών και οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια κατάρτισης στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατανόησης των 
Ευρωπαϊκών πρακτικών ΕΑΥ και του κοινωνικού διαλόγου σε ολόκληρη την 
προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή. 

 

 

 

 

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Δωρεάν εκδόσεις: 

• ένα αντίτυπο: 

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)· 

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 

από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  

από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  

επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή 

καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*). 

 

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 

 πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία   

 να χρεώνονται).  

Εκδόσεις επί πληρωμή: 

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Ισπανία 
Τηλ. +34 944358400 
Φαξ +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

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 EU-

OSHA ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει 

αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη 

πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την 

υγεία στην εργασία και διοργανώνει 

πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα 

του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε 

επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 

εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της 

ΕΕ και από άλλες χώρες. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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