
Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους  
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

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

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
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Διαχείριση των μυοσκελετικών 
παθήσεων στην εργασία
Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) είναι 
το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας που 
σχετίζεται με την εργασία στην Ευρώπη και 
συγκαταλέγονται στις συχνότερες αιτίες 
που ευθύνονται για τις άδειες ασθενείας/
αναρρωτικές άδειες, για την ανικανότητα προς 
εργασία, και για την πρόωρη συνταξιοδότηση. 
Ως εκ τούτου, όχι μόνο υποβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε 
προσωπικό επίπεδο, αλλά έχουν επίσης 
εξαιρετικά καταστροφικές επιπτώσεις για 
τις επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες. 
Αυτό το πρόβλημα πρέπει, συνεπώς, να 
αντιμετωπιστεί ώστε να βελτιωθεί η υγεία και η 
ευημερία των εργαζομένων, να καταστούν πιο 
ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις και να μειωθεί 
η επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας.

Αυτή η εκστρατεία αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση για τις ΜΣΠ που σχετίζονται 
με την εργασία αλλά και για τη σημασία 
της συνεργασίας των εργοδοτών, των 
διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων 
με στόχο την πρόληψη και τη διαχείρισή 
τους. Στόχος της είναι να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ΜΣΠ 
κατά τρόπο συστηματικό, μέσω της 
παροχής πρακτικών συμβουλών, υλικού 
καθοδήγησης/οδηγών, παραδειγμάτων 
καλής πρακτικής και περιπτωσιολογικών 
μελετών, σε συνδυασμό  με  ενημερωτικό 
υλικό και άλλες πηγές πληροφόρησης.

Η εκστρατεία 2020-2022 «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας» έχει 
τους ακόλουθους στόχους:

1. να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη 
σπουδαιότητα και τη σημασία της 
πρόληψης των ΜΣΠ που σχετίζονται με 
την εργασία, μέσω της παροχής στοιχείων 
και αριθμητικών δεδομένων για την 
έκθεση σε ΜΣΠ και τις επιπτώσεις τους,

2. να προαγάγει τη διενέργεια εκτίμησης 
των σχετικών κινδύνων και την 
προληπτική διαχείριση των ΜΣΠ μέσω 
της παροχής πρόσβασης σε πηγές 
πληροφόρησης σχετικά με τις ΜΣΠ, 
όπως εργαλεία, υλικό καθοδήγησης/
οδηγούς και οπτικοακουστικό υλικό,

3. να αναδείξει ότι οι ΜΣΠ αποτελούν 
πρόβλημα για όλους σε κάθε είδους 
χώρο εργασίας, σε όλους τους κλάδους 

και ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με επιτυχία, ειδικά μέσω της παροχής 
παραδειγμάτων καλής πρακτικής,

4. να βελτιώσει τις γνώσεις σε σχέση με 
νέους και αναδυόμενους κινδύνους 
και άλλες εξελίξεις όσον αφορά τις 
ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία,

5. να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη σημασία της επανένταξης και της 
παραμονής στην εργασία των εργαζομένων 
με χρόνιες ΜΣΠ, καθώς και για πρακτικούς 
τρόπους επίτευξης αυτού του σκοπού,

6. να κινητοποιήσει και να προαγάγει 
την αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων ενδιαφερόμενων 
μερών, μέσω της συσπείρωσής 
τους και της διευκόλυνσης της 
ανταλλαγής πληροφοριών, 
γνώσεων και καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εκστρατεία διατίθενται στον δικτυακό 
τόπο www.healthy-workplaces.eu

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) 
είναι το συνηθέστερο πρόβλημα 
υγείας στην Ευρώπη, το οποίο 
σχετίζεται με την εργασία.
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Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), 
μαζί με τα κράτη μέλη, διοργανώνει 
τον διαγωνισμό των Βραβείων Καλής 
Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώρους Εργασίας παράλληλα με τις 
εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας». Τα βραβεία συμβάλλουν στην 
ανάδειξη των οφελών που προκύπτουν 
από τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας και λειτουργούν ως πλατφόρμα 
ανταλλαγής και προαγωγής καλών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ειδικός στόχος των Βραβείων Καλής 
Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώρους Εργασίας της περιόδου 2020-2022 
είναι η ανάδειξη κορυφαίων παραδειγμάτων 
από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 
δρουν προληπτικά και διαχειρίζονται 
ενεργά τις ΜΣΠ στους χώρους εργασίας. 
Ο EU-OSHA αναζητεί παραδείγματα τα 
οποία αναδεικνύουν  την εφαρμογή μιας 
ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
(ΕΑΥ), όπου τόσο οι εργοδότες όσο και 
οι εργαζόμενοι έχουν δεσμευτεί να 

συνεργάζονται , με στόχο την πρόληψη 
των ΜΣΠ. Η κριτική επιτροπή θα αναζητήσει 
επίσης παραδείγματα καλής πρακτικής τα 
οποία είναι βιώσιμα και μεταβιβάσιμα.

Ευπρόσδεκτη από τον EU-OSHA είναι 
κάθε υποψηφιότητα από όλους τους 
ενδιαφερόμενους —επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα— 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς 
και από ενδιάμεσους φορείς, όπως 
κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες 
στον τομέα της ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία, καθώς και συμβούλους 
ΕΑΥ στο επίπεδο των χώρων εργασίας.

Τον Απρίλιο του 2022 θα ανακοινωθούν 
οι νικητές, οι οποίοι θα παραλάβουν τα 
βραβεία τους στο πλαίσιο τελετής που θα 
πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του ίδιου 
έτους. Θα τιμηθούν επίσης τα επιτεύγματα 
όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών 
που έλαβαν μέρος. Τα στοιχεία όλων των 
νικητών και των επιχειρήσεων ή οργανισμών 
που θα διακριθούν, θα προβληθούν  σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και θα δημοσιευτούν 
στον δικτυακό τόπο του EU-OSHA.
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Σε ποιες καλές πρακτικές 
απευθύνονται τα βραβεία;
Μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα για 
οποιαδήποτε πραγματικά παραδείγματα 
καινοτόμων και αποτελεσματικών 
προσεγγίσεων διαχείρισης της ΕΑΥ για την 
πρόληψη των ΜΣΠ. Στις υποψηφιότητες θα 
πρέπει να περιγράφεται σαφώς με ποιον 
τρόπο εφαρμόστηκαν οι καλές πρακτικές 
διαχείρισης στους χώρους εργασίας, 
καθώς και η πρόοδος που επιτεύχθηκε, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως:

• η εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης 
των κινδύνων με κατανοητό και  
αποτελεσματικό τρόπο, καλύπτοντας 
το σύνολο των σχετικών κινδύνων 
για όλες τις ομάδες εργαζομένων,

• ο τρόπος με τον οποίο ακολουθήθηκε 
η ιεραρχία των μέτρων πρόληψης,

• ο τρόπος με τον οποίο εξαλείφθηκαν 
οι κίνδυνοι για ΜΣΠ που σχετίζονται 

με την εργασία μέσω της εφαρμογής 
λύσεων σε επίπεδο σχεδιασμού 
(«εργονομικός σχεδιασμός»), ενώ 
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η αναφορά 
παραδειγμάτων σχεδιασμού των χώρων 
εργασίας, σχεδιασμού του εξοπλισμού 
εργασίας, διαδικασιών κ.λπ.,

• οι τρόποι με τους οποίους αυξήθηκε η 
ευαισθητοποίηση και ενθαρρύνθηκε 
η ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης,

• ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν 
υποστηρικτικά μέτρα, όπως 
προσαρμογές/βελτιώσεις στους χώρους 
εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι που έπασχαν ήδη από 
ΜΣΠ θα μπορούσαν να συνεχίσουν 
να εργάζονται ή ήταν σε θέση να 
επανενταχθούν στην εργασία. Οι 
ΜΣΠ μπορεί να σχετίζονται ή να 
μην σχετίζονται με την εργασία.

Με την αντιμετώπιση των ΜΣΠ, η υγεία και  
η ευημερία των εργαζομένων θα βελτιωθεί,  
οι επιχειρήσεις θα καταστούν περισσότερο  
ανταγωνιστικές και η επιβάρυνση στα εθνικά  
συστήματα υγείας θα μειωθεί.
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Οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα για όλους, σε κάθε  
είδους χώρο εργασίας, σε όλους τους κλάδους και 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει 
να έχει μια υποψηφιότητα;
Η τριμερής κριτική επιτροπή θα αναζητήσει 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

• ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία, 

• πραγματικές και αποδεδειγμένες 
βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια 
και την υγεία σε σχέση με τις ΜΣΠ 
που σχετίζονται με την εργασία, 

• την προτεραιότητα στην ιεράρχηση 
συλλογικών μέτρων σε σχέση με 
παρεμβάσεις που εστιάζουν στο άτομο, 

• αποτελεσματική συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, 

• βιωσιμότητα των παρεμβάσεων 
σε βάθος χρόνου, 

• δυνατότητα μεταφοράς των παρεμβάσεων 
σε άλλους χώρους εργασίας (σε άλλα 

κράτη μέλη, σε διαφορετικούς κλάδους και 
σε χώρους εργασίας διαφόρων μεγεθών), 

• επίκαιρο χαρακτήρα (η παρέμβαση 
πρέπει να είναι είτε πρόσφατη είτε 
να μην έχει προβληθεί εκτενώς). 

Επιπλέον, η παρέμβαση πρέπει τουλάχιστον 
να ανταποκρίνεται, αν όχι να υπερβαίνει, 
τις συναφείς ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει εφαρμοστεί. Στον διαγωνισμό 
δεν λαμβάνονται υπόψη προϊόντα, 
εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν 
αναπτυχθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα —https://
healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-
practice-awards—  
για παραδείγματα καλών πρακτικών τα 
οποία βραβεύτηκαν τα προηγούμενα έτη.

https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-practice-awards


Ποιος μπορεί 
να συμμετάσχει;
Υποψηφιότητα για τον διαγωνισμό μπορεί 
να υποβάλει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός 
που δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη 
της ΕΕ, στις υποψήφιες χώρες και στις 
δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και στα 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), μεταξύ άλλων:

• μεμονωμένες επιχειρήσεις ή 
οργανισμοί όλων των μεγεθών,

• φορείς κατάρτισης και μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας,

• οργανώσεις εργοδοτών, επαγγελματικές 
ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις,

• περιφερειακές ή τοπικές 
υπηρεσίες πρόληψης της ΕΑΥ, 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και άλλοι 
ενδιάμεσοι οργανισμοί.

Πώς μπορείτε 
να συμμετάσχετε;
Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογούνται 
αρχικά σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο 
των εθνικών εστιακών πόλων του EU-
OSHA. Οι  νικητές σε εθνικό επίπεδο 
συμμετέχουν στη συνέχεια στον 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, μετά τον 
οποίο αναδεικνύονται οι τελικοί νικητές.

Ο εθνικός εστιακός πόλος της χώρας σας 
θα σας ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά 
με το πώς θα συμμετάσχετε. Επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα https://healthy-workplaces.
eu/el/get-involved/good-practice-awards 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με 
τον τρόπο επικοινωνίας με τον εθνικό 
εστιακό πόλο της χώρας σας και να 
ελέγξετε τις εθνικές προθεσμίες.

Ακολουθήστε την 
εκστρατεία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/good-practice-awards
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων για τα 15α Βραβεία Καλής Πρακτικής για 
τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Στο πλαίσιο 
της εκστρατείας 2020-2022 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση», ο διαγωνισμός έχει 
σκοπό την επιβράβευση των επιχειρήσεων ή των οργανισμών 
που συμβάλλουν με εξαιρετικές και καινοτόμες προσεγγίσεις 
στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους 
εργασίας, μέσω της πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων 
που σχετίζονται με την εργασία.



Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, ΙΣΠΑΝΙΑ
Email: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.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. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο 
της Ισπανίας. Ο EU-OSHA ερευνά, αναπτύσσει και 
διανέμει αξιόπιστα, ισορροπημένα και αμερόληπτα 
στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία, μέσω δικτύωσης με οργανισμούς 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, με απώτερο σκοπό 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ο EU-OSHA διεξάγει επίσης τις εκστρατείες 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», οι 
οποίες στηρίζονται από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και 
συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο 
των εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA . 
Στόχος της εκστρατείας 2020-2022 «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την 
καταπόνηση» είναι η ευαισθητοποίηση για τις 
ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και 
για την ανάγκη διαχείρισής τους και προαγωγής 
μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων.
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Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Για την αναπαραγωγή ή χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας η οποία δεν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του EU-OSHA πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια του 
κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση αναδεικνύουν ένα εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν αφορούν κατ’ ανάγκη καλές πρακτικές ή τη συμμόρφωση 
με νομοθετικές απαιτήσεις.
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