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Το 2016 είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA), καθώς αποτέλεσε έτος διάδοσης των μηνυμάτων αρκετών εμβληματικών έργων. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δεύτερη έκδοση της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά 
με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) και ένα μεγάλο έργο που ανατέθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Safer and healthier work at any age — occupational safety and 
health in the context of an ageing workforce» (Ασφαλέστερη και πιο υγιείς εργασία σε κάθε ηλικία — 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού). 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2016-17, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 
χρονιά, δημοσιεύθηκε ένας φιλικός προς τους χρήστες ηλεκτρονικός οδηγός και εφαρμόστηκε ένα 
εργαλείο απεικόνισης δεδομένων. Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται στη σκληρή εργασία και την 
αφοσίωση του προσωπικού του EU-OSHA καθώς και στην εξαιρετική στήριξη που λάβαμε από τους 
εθνικούς εστιακούς πόλους και τους εταίρους της εκστρατείας. 

 

1 Προβλέποντας την αλλαγή 
Τον Μάρτιο του 2016, ο EU-OSHA ξεκίνησε την 
υλοποίηση ενός νέου έργου διάρκειας δύο ετών: 
«Foresight on new and emerging occupational safety 
and health risks associated with information and 
communication technologies and work location by 
2025» (Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται 
με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και 
τον τόπο εργασίας έως το 2025). Το έργο διερευνά τις 
πιθανές επιπτώσεις από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και από τις 
αλλαγές στο τόπο της εργασίας, στην ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων. Πέραν του ότι θα ενθαρρύνουν τον διάλογο σχετικά με πιθανές πολιτικές και 
μέτρα, τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν ενημερωτικό υλικό για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Οι συντάκτες τριών άρθρων έκθεσης εμπειρογνωμόνων, που ανατέθηκαν από τον EU-OSHA, με θέμα 
τον πληθοπορισμό (crowdsourcing), τη ρομποτική και τις ουσίες ενίσχυσης της απόδοσης, 
παρουσίασαν τις εργασίες τους στο πλαίσιο σεμιναρίου που οργανώθηκε για το διοικητικό συμβούλιο 
του EU-OSHA τον Ιανουάριο του 2016. Επίσης, ανατέθηκαν άλλα δύο άρθρα έκθεσης 
εμπειρογνωμόνων με θέμα την τρισδιάστατη εκτύπωση και το λογισμικό παρακολούθησης 
εργαζομένων, με σκοπό να δημοσιευτούν αργότερα εντός του 2017. 

 
2 Στοιχεία και αριθμοί 
2.1 ESENER 
Στη δεύτερη έκδοση της μελέτης ESENER, στη διάρκεια του 2014, ερωτήθηκαν σχεδόν 50.000 χώροι 
εργασίας σε 36 χώρες. Τον Μάρτιο του 2016 δημοσιεύτηκε έκθεση ανασκόπησης, και το Νοέμβριο του 

© EU-OSHA, Shutterstock/φωτογραφία επιστημονικού περιεχομένου 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
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2016 παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των δύο μελετών παρακολούθησης 1  στην ολομέλεια της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το 2016 ξεκίνησε η εκπόνηση δύο ακόμη μελετών παρακολούθησης με θέμα (1) τη 
διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και (2) τις πρακτικές διαχείρισης της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιευτούν το 2018. Τα πορίσματα της 
ESENER-2 παρουσιάστηκαν σε εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ένα από τα τελικά έργα θα 
είναι η αξιολόγηση της ESENER-2, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
της ESENER-3 που θα διεξαχθεί το 2019. 

2.2 Ανασκοπήσεις ΕΑΥ 
Το 2016 ολοκληρώθηκε το πιλοτικό έργο διάρκειας 3 ετών με τίτλο «Safer and healthier work at any age — 
occupational safety and health in the context of an ageing workforce» (Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία σε κάθε ηλικία - επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο πλαίσιο του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού). Βασικός στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
στην εργασία στο πλαίσιο των προκλήσεων του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και η συμβολή στην 
ανάπτυξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα. Τα βασικά πορίσματα της έκθεσης διατίθενται στο έγγραφο 
«Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία – Τελική γενική έκθεση ανάλυσης». 

Το 2016 δημοσιεύτηκαν τα αρχικά αποτελέσματα ενός έργου 
τριετούς διάρκειας για τον προσδιορισμό των πολιτικών, των 
στρατηγικών και των πρακτικών προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση ΕΑΥ, ειδικά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η 
έκθεση με τίτλο «Contexts and arrangements for occupational 
safety and health in micro and small enterprises in the EU — 
SESAME project» (Πλαίσιο και ρυθμίσεις για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ 
– έργο SESAME), επιβεβαιώνει τη σημασία των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων για την οικονομία της ΕΕ, αλλά τονίζει και τις 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

και επισημαίνει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεπαρκή διαχείριση ΕΑΥ στις μικρές 
επιχειρήσεις. Το 2017 θα δημοσιευτεί μια άλλη έκθεση σχετικά με τις προοπτικές των εργαζομένων και 
των ιδιοκτητών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 

Το 2016 συνεχίστηκαν οι εργασίες για καθένα από τα έργα ανασκόπησης ΕΑΥ με αντικείμενο τις 
ασθένειες και τις αναπηρίες που σχετίζονται με την εργασία. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το 
πρώτο έργο, «Rehabilitation and return to work after cancer» (Αποκατάσταση και επιστροφή στην 
εργασία μετά τον καρκίνο), δημοσιεύτηκε με σκοπό να συμπέσει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου 2017. Οι ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τα άλλα έργα2 θα 
δημοσιευτούν αργότερα εντός του 2017. 

                                            
 
1 «Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της ΕΑΥ», στην οποία περιλαμβάνεται η κύρια έκθεση, περίληψη και επτά 

εκθέσεις χωρών, και «A joint analysis of three major surveys on safety and health at work: ESENER-2, the LFS 2013 ad hoc 
module on accidents at work and other work-related health problems, and the 6th EWCS» (Κοινή ανάλυση τριών μεγάλων 
ερευνών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: ESENER-2, ειδική ενότητα της LFS 2013 για τα εργατικά ατυχήματα και 
άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία, και 6ο ερωτηματολόγιο EWCS», η οποία δημοσιεύτηκε υπό μορφή 
κύριας έκθεσης συνοδευόμενης από περίληψη). 

2 Ειδικές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες και μεθόδους προσδιορισμού 
ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, μέσω συστημάτων επισήμανσης και ειδοποίησης. 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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Ένα άλλο έργο ανασκόπησης με τίτλο «Costs and benefits of 
occupational safety and health» (Κόστος και οφέλη της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας) αποσκοπεί στην 
εκτίμηση της αξίας της ΕΑΥ για την κοινωνία, προκειμένου να 
βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές 
και τους ενδιάμεσους φορείς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές ΕΑΥ. Το 
2016 δημοσιεύτηκε η αρχική έκθεση σχετικά με την 
ανασκόπηση των δεδομένων με τίτλο «Estimating the cost of 
work-related accidents and ill-health: An analysis of European 
data sources» (Εκτίμηση του κόστους των ατυχημάτων και των 
ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία: Ανάλυση των 
ευρωπαϊκών πηγών δεδομένων). Το 2016 ξεκίνησε το πρώτο 
σκέλος του δεύτερου σταδίου του έργου. Αργότερα εντός του 2017 θα παρουσιαστεί ένα εργαλείο 
απεικόνισης δεδομένων, ενώ θα ακολουθήσει ένα πιο προηγμένο μοντέλο εκτίμησης του κόστους. 

 

3 Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ 
Το OiRA είναι η βασική διαδικτυακή πλατφόρμα του EU-OSHA που παρέχει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις δωρεάν διαδικτιακά, διαδραστικά εργαλεία για τη διενέργεια εκτίμησης  κινδύνων στο χώρο 
εργασίας. Τα εργαλεία είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των διαφόρων τομέων και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας. Ο δικτυακός τόπος του OiRA ανανεώθηκε το 2016 με 
σκοπό να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι τα τέλη του 2016, δημοσιεύτηκαν 
περισσότερα από 100 εργαλεία OiRA και διενεργήθηκαν περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις κινδύνων 
με χρήση των εν λόγω εργαλείων. Η κοινότητα του OiRA είναι ο βασικός συντελεστής για την επιτυχία 
του έργου. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2016, ο EU-OSHA και η κοινότητα συνεργάστηκαν στενά με σκοπό 
την ενημέρωση σχετικά με το OiRA. Ο EU-OSHA ανέπτυξε επίσης μία εργαλειοθήκη για την προώθηση 
του OiRA, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017 και θα συμβάλει στην ευρύτερη προβολή του εργαλείου 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ο EU-OSHA έχει δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη και να προωθήσει τη χρήση και άλλων 
ηλεκτρονικών εργαλείων ΕΑΥ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σεπτέμβριο του 2016 διοργανώθηκε στο 
Μπιλμπάο σεμινάριο για τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσιάσεις 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με ποικίλα θέματα, από ανασκοπήσεις της ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
εργαλείων μέχρι τρόπους δημιουργίας εφαρμογής για κινητά σε πέντε μόνο βήματα! Ένα άλλο σεμινάριο 
για τα ηλεκτρονικά εργαλεία έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο του 2017. Θέμα του θα είναι οι 
επικίνδυνες ουσίες, που αποτελούν το επίκεντρο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» 2018-19. 

4 Ευαισθητοποίηση του κοινού 
4.1 Εκστρατείες 
Από την αξιολόγηση της εκστρατείας για την περίοδο 2014-15: Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώρους Εργασίας συνήχθη το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία ήταν πιο επιτυχής σε 
σχέση με όλες τις προηγούμενες εκστρατείες και ότι αποτέλεσε πραγματικό καταλύτη αλλαγών. Ο EU-
OSHA θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις όπως η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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προσαρμογή του υλικού των εκστρατειών στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και θα αξιοποιήσει τα 
σχετικά διδάγματα για το σχεδιασμό της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-19. 

Στις 15 Απριλίου 2016 ξεκίνησε επίσημα η εκστρατεία 
2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις 
ηλικίες. Η εκστρατεία επικεντρώνεται στη σημασία της 
πρόληψης των κινδύνων για τη διατήρηση βιώσιμου 
εργασιακού βίου. 

Το δίκτυο εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA είναι ο 
κύριος παράγοντας στήριξης κάθε εκστρατείας «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας», δεδομένου ότι συντονίζει την 
εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο. Το δίκτυο οργανώνει ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων της εκστρατείας όπως εκδηλώσεις, 
δράσεις στα ΜΜΕ και στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, 
και είναι χάρη στις προσπάθειές του που η εκστρατεία 
συνέβαλε στην αποσαφήνιση των λόγων για τους οποίους 
οι υγιείς και βιώσιμοι χώροι εργασίας είναι ζωτικής σημασίας 
για τους εργαζόμενους κάθε ηλικίας. 

Η εκστρατεία υποστηριζόταν από πληθώρα υλικού, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού ενημερωτικού 
πακέτου σε 25 γλώσσες. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου διανεμήθηκαν περί τα 800.000 τεμάχια 
διαφημιστικού υλικού. Στα προϊόντα της εν λόγω εκστρατείας περιλαμβάνονται ο οδηγός «Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες - Ηλεκτρονικός οδηγός» και το επιγραμμικό εργαλείο 
απεικόνισης «Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία σε κάθε ηλικία», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες 
να εξερευνούν τις πληροφορίες με διαδραστικό τρόπο. 

Στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία 
διήρκεσε από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου, διοργανώθηκαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την 
Ευρώπη για την προώθηση των μηνυμάτων της εκστρατείας. Ο EU-OSHA και ένας από τους εταίρους 
της εκστρατείας από τα ΜΜΕ, ο δικτυακός τόπος PPE.org, διοργάνωσαν συζήτηση στο Twitter σε 
πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο της οποίας οι εταίροι της εκστρατείας από τα ΜΜΕ είχαν τη δυνατότητα 
να πάρουν συνέντευξη από την Δρ. Sedlatschek. 

Η εκστρατεία προσέλκυσε περισσότερους από 100 επίσημους εταίρους και 34 ΜΜΕ εταίρους της 
εκστρατείας. Το 2016, οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων ανταλλαγής ορθών πρακτικών στην Ideal Standard και τη Lego. 
Οι επίσημοι εταίροι εκστρατείας συγκρότησαν επίσης μια επιτροπή καθοδήγησης των επίσημων 
εταίρων της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», η οποία έχει στόχο την ανάπτυξη και 
προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της αμοιβαίας εκμάθησης. 

Η εκστρατεία προωθήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (#EUhealthyworkplaces), 
ειδησεογραφικών άρθρων και ενημερωτικών δελτίων εκστρατείας. 

Οι προετοιμασίες για την εκστρατεία 2018-19: Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών σε Υγιείς και 
Ασφαλείς Χώρους Εργασίας έχουν πλέον ξεκινήσει. 

Έναρξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας για όλες τις ηλικίες», Βρυξέλλες, Απρίλιος 
2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
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4.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης 
Τον Νοέμβριο του 2016, στο φεστιβάλ DOK της Λειψίας απονεμήθηκε στον Jakob Schmidt το 
κινηματογραφικό βραβείο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την ταινία του To Be a Teacher 
(Zwischen den Stühlen). Η ταινία αφηγείται με ευαισθησία και χιούμορ τη συναισθηματικά φορτισμένη 
ιστορία των πρώτων εμπειριών τριών νέων εκπαιδευτικών που ξεκινούν να εργάζονται στο σχολείο. 
Ωστόσο, το πορτραίτο των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι νεαροί εκπαιδευτικοί 
δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς στο θεατή. Η ταινία θα υποτιτλιστεί σε 13 γλώσσες και θα 
διανεμηθεί σε DVD στους εθνικούς εστιακούς πόλους. 

Καμία εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς 
ταινία με τον Napo. Κυκλοφόρησε νέα ταινία με τίτλο 
«Napo in ... Back to a healthy future», με σκοπό την 
προώθηση των βασικών μηνυμάτων της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2016-17. Η 
εργαλειοθήκη Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για τους 
εκπαιδευτικούς συνέχισε να είναι δημοφιλές το 2016, 
ενώ υπάρχει πλέον και η τσεχική εκδοχή του. 

Ο EU-OSHA διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένου του 

εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου. Επίσης, τον Σεπτέμβριο φιλοξένησε εργαστήριο στο 
πλαίσιο του 19ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Υγείας και συμμετείχε στη 12η Παγκόσμια συνδιάσκεψη για την 
πρόληψη των τραυματισμών και την προώθηση της ασφάλειας στην Tampere, που διοργανώθηκε 
επίσης τον Σεπτέμβριο. Έλαβε επίσης μέρος στη 12η Παγκόσμια συνδιάσκεψη για την πρόληψη των 
τραυματισμών και την προώθηση της ασφάλειας, στην Πράγα, καθώς και στη Διάσκεψη της Σλοβακικής 
Προεδρίας στην Μπρατισλάβα, οι οποίες διοργανώθηκαν αμφότερες τον Οκτώβριο. Το Φόρουμ των 
Οργανισμών της ΕΕ, που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο, συγκέντρωσε οργανισμούς, 
ενδιαφερόμενα μέρη και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ με σκοπό τη διεξαγωγή συζητήσεων 
υψηλού επιπέδου. 

 
5 Δικτύωση για τη γνώση 
Το OSHwiki είναι η πολύγλωσση, συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα του EU-OSHA που παρέχει 
στους χρήστες τη δυνατότητα να παράγουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις ΕΑΥ επιγραμμικά. Το 2016, 
ο EU-OSHA προέβη σε ενέργειες προώθησης του δικτυακού τόπου OSHwiki με σκοπό να διευρύνει την 
κοινότητα των μελών του και τη σχετική βάση γνώσεων. Ως εκ τούτου, δημοσιεύτηκαν νέα άρθρα και 
υφιστάμενα άρθρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και μεταφράστηκαν. Μετά από τη διενέργεια μελέτης 
σκοπιμότητας σχετικά με το μέλλον του OSHwiki, ο EU-OSHA καταρτίζει τώρα νέα μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για την πλατφόρμα. 

Το 2016, οι υπόλοιπες δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων μέσω δικτύωσης του EU-OSHA είχαν ως 
επίκεντρο κυρίως την ανάληψη δράσης σχετικά με τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία, μέσω της 
ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Ο EU-OSHA συνεργάστηκε στενά με πέντε 
ευρωπαικούς εταίρους για την κατάρτιση του χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες 
προκειμένου να υποστηρίξει τη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 25 Μαΐου 2016. Ο χάρτης πορείας 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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βασίζεται στις αλλαγές που προτάθηκαν για την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες (2004/37/ΕΚ) και οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στους 
καρκινογόνους παράγοντες. Ο EU-OSHA παρέσχε επίσης στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας, μέσω της συμμετοχής του σε συνεδριάσεις και βιντεοδιασκέψεις. 

 

6 Δικτύωση και επικοινωνία 
Στη διάρκεια των συνεδριάσεών του το 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να ανανεώσει τη 
σύμβαση της Διευθύντριας για 5 ακόμη έτη και αποφάσισε ότι το Προεδρείο θα πρέπει να λειτουργεί ως 
Επιτροπή Καθοδήγησης του OiRA. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν από τις 
διάφορες συμβουλευτικές ομάδες του EU-OSHA περιλαμβάνονται ο ρόλος των εθνικών εστιακών 
πόλων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας και τη διεξαγωγή εκστρατειών Σσυμβουλευτική 
Ομάδα για τις Επικοινωνίες και την Προώθηση) και η στρατηγική για την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώροι Εργασίας» 2018-19 (Συμβουλευτική Ομάδα για τις Επικοινωνίες και την Προώθηση και 
Συμβουλευτική Ομάδα για τις Γνώσεις ΕΑΥ). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο EU-OSHA εξακολούθησε να αναπτύσσει τις σχέσεις του με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με θέματα ΕΑΥ και 
συμμετέχοντας στις τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου. Συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου είχε την ευκαιρία να έρχεται 
σε τακτική επαφή με τους ευρωβουλευτές και να τους ενημερώνει σχετικά με το έργο που επιτελεί. Ο 
EU-OSHA διατήρησε επίσης τις στενές σχέσεις συνεργασίας του με τους κοινωνικούς του εταίρους και 
το Eurofound. 

Για την επίτευξη των στόχων του, ο EU-OSHA βασίζεται στις συμπράξεις του με εθνικούς εστιακούς 
πόλους, μεταξύ άλλων, και το Enterprise Europe Network (EEN) (Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο - 
ΕΕΔ). Στην τελική συνεδρίαση των εστιακών πόλων, το 2016, συμμετείχαν για πρώτη φορά οι 
εκπρόσωποι ΕΑΥ του ΕΕΔ. Στο πλαίσιο του έργου σύμπραξης στον τομέα των επικοινωνιών, ο EU-
OSHA συνεργάζεται με το ΕΕΔ με σκοπό την προώθηση των ορθών πρακτικών ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το 2016 σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων ΕΑΥ του ΕΕΔ: από 17 το 2015 σε 28 το 2016. 

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο διαδίκτυο, το 2016 ο EU-OSHA είχε επίσης υψηλές επιδόσεις: το 
σύνολο των δικτυακών τόπων του δέχτηκε πάνω από 2,4 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ η παρουσία του 
EU-OSHA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέχισε να αυξάνεται σε όλες τις πλατφόρμες (Twitter, 
Facebook, LinkedIn και YouTube), για παράδειγμα, κατά 19% σε σύγκριση με το 2015 στην περίπτωση 
του Twitter. Το OSHmail, το διαδικτιακό ενημερωτικό δελτίο του EU-OSHA, παρουσίασε επίσης αύξηση 
των συνδρομητών του σε πάνω από 73.000. 

Ο EU-OSHA διαθέτει έξι εθνικούς εστιακούς πόλους στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία 
που υποστηρίζουν την ένταξή τους στην τριμερή δομή ΕΑΥ της ΕΕ. Το έργο του σε σχέση με τις εν 
λόγω χώρες υποστηρίζεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Χάρη στην εν λόγω 
στήριξη, το 2016 πάνω από 200 επαγγελματίες και κοινωνικοί εταίροι ΕΑΥ από τις εν λόγω χώρες 
μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες, εργαστήρια και σεμινάρια κατάρτισης. Η εν λόγω σημαντική 
ανταλλαγή πληροφοριών είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατανόησης των ευρωπαϊκών πρακτικών 
ΕΑΥ και του κοινωνικού διαλόγου σε ολόκληρη την περιοχή. 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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 Άμεση Ευρώπη (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 – Spain 
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 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

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 των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και 

άλλες χώρες. 
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