Πληροφορίες για ερωτώμενους
Ο χώρος εργασίας σας έχει επιλεγεί να λάβει μέρος σε μια διεθνή έρευνα σχετικά με την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των ζητημάτων στην πράξη. Η μελέτη διεξάγεται
ταυτόχρονα σε 36 χώρες ανά την Ευρώπη και θα βοηθήσει να εντοπιστεί σε ποιό βαθμό άτομα σε
διαφορετικές χώρες, που είναι αρμόδια για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μοιράζονται τις ίδιες
απόψεις και πρακτικές.
Το ερωτηματολόγιο καλύπτει ένα εύρος θεμάτων και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για να
απαντηθούν οι ερωτήσεις. Τα περισσότερα άτομα που λαμβάνουν μέρος στη μελέτη θεωρούν ότι είναι
ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εμπειρία και ελπίζουμε ότι αυτό θα ισχύει και για εσάς. Οι συνεντεύξεις
συνήθως διαρκούν 20 με 25 λεπτά και πραγματικά ελπίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη
συνεργασία σας.

Σχετικά με τον EU-OSHA
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ιδρύθηκε το 1996 ως επίσημος
ευρωπαϊκός φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος για την πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την
υγεία στην εργασία.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον Οργανισμό

Σχετικά με την έρευνα
Η έρευνα έχει στόχο να βοηθήσει τους χώρους εργασίας ανά την Ευρώπη να διαχειρίζονται πιο
αποτελεσματικά την ασφάλεια και την υγεία και να προωθούν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.
Ο ερευνητής κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις τακτικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της ασφάλειας
και της υγείας που θεωρούνται τα πιο σημαντικά ζητήματα και κατά πόσο άλλα ζητήματα όπως το στρες
λαμβάνονται επίσης υπόψη. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο ερευνά τον τρόπο με τον οποίο
οργανώνεται η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας, τί είδους υποστήριξη ή συμβουλές διατίθενται και
κατά πόσο υπάρχουν σημαντικά προβλήματα.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
για να αναπτύξουν καλύτερες πολιτικές και να παράσχουν ακόμα πιο αποτελεσματική υποστήριξη στις
επιχειρήσεις ώστε να καταστούν οι χώροι εργασίας πιο ασφαλείς, πιο υγιείς και πιο παραγωγικοί.
Λαμβάνοντας μέρος στην έρευνα παρέχετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, τις
ανάγκες και τις προσδοκίες σας που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών στους χώρους
εργασίας σε όλη την Ευρώπη και ακόμα παραπέρα.

Εμπιστευτικότητα
Όλες οι πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε
συγκεντρωτική φόρμα ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ερωτώμενων.
Η Kantar – η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της έρευνας – είναι μέλος του ESOMAR και
συμμορφώνεται ως προς τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας Αγοράς και Κοινωνικής Έρευνας. Ο
EU-OSHA διέπεται από τον Κανονισμό 2018/1725 (ΕΚ) σχετικά με την προστασία των ατόμων ως προς
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ινστιτούτα και φορείς της Κοινότητας.
Αν έχετε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο των απαντήσεών σας ή για το πώς είναι εγγυημένη η
ανωνυμία σας στην πράξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση
esener@osha.europa.eu.

Ποιος διεξάγει τις συνεντεύξεις;
Όλα τα εθνικά ινστιτούτα που διεξάγουν τις συνεντεύξεις σχετίζονται με το Δίκτυο Kantar ινστιτούτων
έρευνας. Όλοι οι ερευνητές είναι εκπαιδευμένοι σε υψηλό βαθμό και αρκετά έμπειροι στη διεξαγωγή
ερευνών τέτοιου είδους.
Προβολή λίστας εθνικών κέντρων

Πρόσβαση σε αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης (ESENER-2) είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας
www.esener.eu. Εκεί, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα της νέας έρευνας
στις αρχές του 2020. Θα δημοσιευτεί μια λεπτομερής αναφορά στα μέσα του 2020 και οι επακόλουθες
μελέτες θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι αναφορές του EU-OSHA είναι διαθέσιμες για
λήψη δωρεάν.
Προβολή δημοσιεύσεων EU-OSHA

Υποστήριξη για την έρευνα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του EU-OSHA απαρτίζεται από εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργαζόμενους και
συνδικάτα και εκτός από την έγκριση που παρείχε για τη διεξαγωγή της έρευνας, έχει εμπλακεί ενεργά
στη δημιουργία της.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έρευνα υποστηρίζεται από το:

και το
Προβολή ολοκληρωμένης λίστας Διοικητικού Συμβουλίου του EU-OSHA

Επιλογή ερωτώμενου
Ο χώρος εργασίας σας έχει επιλεγεί τυχαία από κάποιο μητρώο επιχειρήσεων για να διασφαλιστεί ότι
έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα σε κάθε χώρα.
Για τους σκοπούς της μελέτης μας, είναι σημαντικό ο ερωτώμενος να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο
γίνεται η διαχείριση των ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας του. Δεν χρειάζεται να είστε
ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υγείας αλλά το ιδανικό θα είναι να συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους συγκεκριμένους τομείς.

Ποιος πληρώνει για την έρευνα;
Ο EU-OSHA χρηματοδοτεί την έρευνα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό
του, συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας και της Νορβηγίας ως μέλη του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος). Η Ελβετία καλύπτει όλα τα έξοδα της συμμετοχής της. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίαςκαι η Σερβία συμμετέχουν με κεφάλαια από τον Μηχανισμό Προενταξιακής
Βοήθειας της ΕΕ (IPA).

Περαιτέρω πληροφορίες
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα είναι διαθέσιμες (μόνο στα Αγγλικά) στη διεύθυνση
www.esener.eu

Συμμετοχή
Στα πλαίσια άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης, ο EU-OSHA είναι σε εγρήγορση για μελέτες
περιπτώσεων σε επίπεδο χώρου εργασίας για να επισημάνει επιτυχείς ή καινοτόμες προσεγγίσεις ή
λύσεις αναφορικά με τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αν έχετε εμπλακεί σε κάποια
ενδιαφέρουσα δράση και θα θέλατε να τη μοιραστείτε μέσω του EU-OSHA, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας στη διεύθυνση esener@osha.europa.eu

Σχόλια
Παρακαλούμε εκφράστε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.

