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Προκειμένου να βελτιωθεί ο χώρος εργασί-

ας ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η 

υγεία των εργαζομένων, όπως προβλέπουν 

η συνθήκη και οι διαδοχικές κοινοτικές 

στρατηγικές και προγράμματα δράσης 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο 

χώρο εργασίας, ο Οργανισμός έχει ως στόχο 

να παρέχει στις κοινοτικές υπηρεσίες, τα 

κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και 

σε όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό, 

όλες τις τεχνικές, επιστημονικές και οικο-

νομικές πληροφορίες που είναι χρήσιμες 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας 

στην εργασία.
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Δ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διαφημιστικές εκστρατείες 
και οι εκστρατείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων 
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον 
οποίο σκέπτονται και ενεργούν οι άνθρωποι. Δεν έχετε 
παρά να κοιτάξετε τα ντουλάπια της κουζίνας σας. Όλα 
σχεδόν τα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί 
υποδηλώνουν κάποια μορφή διαφήμισης που επηρέασε 
την απόφασή σας να αγοράσετε αυτά αντί για τα 
ανταγωνιστικά τους προϊόντα. Αλλά μπορούν οι ίδιες 
αρχές προώθησης να εφαρμοστούν στην επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ);

Η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι»! Παρόλο που δεν 
διαθέτετε τους ίδιους οικονομικούς πόρους με μια 
πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μπορείτε 
εντούτοις να προσφέρετε στους ανθρώπους ένα κίνητρο 
για να σκεφθούν και να ενεργήσουν διαφορετικά όσον 
αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία με τη 
βοήθεια μιας καλά σχεδιασμένης εκστρατείας με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους που να προωθεί την καλή 
πρακτική ΕΑΥ. Πράγματι, το ίδιο έχει κάνει ήδη μεγάλος 
αριθμός οργανισμών.

Βάσει μιας έρευνας σε ειδικευμένους φορείς διεξαγωγής 
εκστρατειών ΕΑΥ σε ολόκληρη την Ευρώπη, το παρόν 
εγχειρίδιο προσφέρει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για το 
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή αποτελεσματικών 
εκστρατειών προώθησης, ανεξαρτήτως του μεγέθους 
του οργανισμού σας. Αντιθέτως προς ό,τι πιστεύεται 
γενικά, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Απλώς χρειάζεται να 
«πετύχετε τη συνταγή», η οποία περιλαμβάνει τα σωστά 
μηνύματα, επιλογή κοινού και άλλους παράγοντες.

Είτε θέλετε να ευαισθητοποιήσετε το κοινό σας σχετικά 
με τις κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας 
μέσω του επαγγελματικού τύπου, είτε να διεξαγάγετε 
μια πιο φιλόδοξη εκστρατεία πρόληψης ατυχημάτων, 
υποστηριζόμενη από φυλλάδια και διαφήμιση, το 
εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε 
για να επιτύχετε το στόχο σας. Δεν είναι μια σειρά 
καθορισμένων κανόνων αλλά απλώς μια συλλογή 
συστάσεων. Ξεχωρίστε και διαλέξτε ό,τι θέλετε, 
προσαρμόζοντάς το στις δικές σας συνθήκες.

Στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου, θα βρείτε γενικές 
συμβουλές που ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που 
ασχολούνται με την ΕΑΥ, μεγάλους και μικρούς. 
Ειδικότερες προτάσεις και πληροφορίες, καθώς και 
τρόποι να συντάσσετε ανακοινώσεις τύπου και να 
συναλλάσσεστε με εξωτερικές υπηρεσίες, 
περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος. Στα παραρτήματα, 
συμπεριλαμβάνεται σειρά μελετών περιπτώσεων.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία

Ιούλιος 2001

2  (*)

 (*) Bλέπε «Περαιτέρω πληροφορίες και πηγές», σ. 63.

∆ιεξαγωγή εκστρατείας στον δικό σας 
χώρο εργασίας

Είναι πιθανό να θέλετε να εντείνετε την 
ευαισθητοποίηση και να προωθήσετε τη 
δράση για την ασφάλεια και την υγεία στο 
δικό σας χώρο εργασίας. Πολλές 
δραστηριότητες και ιδέες για εκστρατείες 
ευρείας κλίμακας μπορούν να 
προσαρμοστούν στο επίπεδο του χώρου 
εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
διαφημιστικά συνθήματα και μηνύματα 
που έχουν δημιουργηθεί από άλλους, για 
παράδειγμα από οργανισμούς αρμόδιους 
για την ασφάλεια και την υγεία. Εν πάση 
περιπτώσει, εφαρμόζονται τα γενικά 
στάδια σχεδιασμού που περιγράφονται 
εδώ, όπως ο καθορισμός σαφών στόχων, η 
αναζήτηση στήριξης από τον οργανισμό 
στον οποίο ανήκετε κλπ. Μερικές ιδέες θα 
βρείτε στη μελέτη περιπτώσεων για την 
ευρωπαϊκή εβδομάδα και σε ξεχωριστό 
κατάλογο ενεργειών για εκστρατείες στο 
χώρο εργασίας.
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ς1.ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ...

Κρίνετε αναγκαία 
την εκστρατεία;

∆ιαθέτετε τους πόρους;

T
Τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας που χρειάζεται να 
επισημανθούν είναι αναρίθμητα, αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να αναλαμβάνετε διαφημιστική 
εκστρατεία για κάθε ζήτημα που φθάνει στο γραφείο 
σας.

■  Θα έχει η εκστρατεία κάποιο αντίκτυπο; 
Προσπαθήστε να έλθετε στη θέση του κοινού στο 
οποίο απευθύνεστε. Είναι ενδεχόμενο να 
ενδιαφερθούν ή να ενεργήσουν με βάση τις 
πληροφορίες που θέλετε να διαβιβάσετε; Θα 
περάσουν οι πληροφορίες το φράγμα του «και 
λοιπόν;»; Σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι ίσως πολύ 
αργά για να αλλάξουν τα πράγματα, ιδίως αν το θέμα 
που σας απασχολεί έχει συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα.

■  Είναι ο οργανισμός σας ο πλέον κατάλληλος για τη 
διεξαγωγή της; Διαθέτετε επαρκή αξιοπιστία και 
πόρους; Ή μήπως κάποιος άλλος φορέας σχεδιάζει 
ανάλογη πρωτοβουλία; Κάντε μια σχετική έρευνα.

■  Υπάρχει εναλλακτική λύση πιο αποτελεσματική από 
άποψη κόστους; Οι εκστρατείες είναι χρήσιμες για να 
επηρεάσει κανείς σχετικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, 
συχνά σε διαφορετικούς χώρους. Αν εστιάσετε την 
προσοχή σας σε μικρές ομάδες, μπορεί να είναι 
περισσότερο κατάλληλοι άλλοι δίαυλοι, όπως η 
κατάρτιση, τα σεμινάρια, οι συναντήσεις πρόσωπο με 
πρόσωπο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή ακόμα και τα τηλεφωνήματα, ανάλογα με το θέμα.

■  Οι εκστρατείες απαιτούν αναπόφευκτα χρόνο και 
χρήμα. Διαθέτετε αρκετό και από τα δύο ώστε να 
προωθήσετε αποτελεσματικά το θέμα σας; Ίσως να 
αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε 
τη συμμετοχή κάποιου άλλου οργανισμού με 
ανάλογα ενδιαφέροντα, ούτως ώστε να μοιραστείτε 
το κόστος και το φόρτο εργασίας.

■  Διαθέτετε την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό 
που απαιτείται για να χειριστείτε το ενδιαφέρον που 
θα προκαλέσει η εκστρατεία σας, για παράδειγμα 
προγράμματα κατάρτισης και επισκέψεις στο χώρο 
εργασίας;

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS
IS NO
ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2001

European Agency
for Safety and Health
at Work
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 Κεντρικοί στόχοι εκστρατειών ασφάλειας και υγείας

■  Αύξηση της ευαισθητοποίησης διευθυντικών στελεχών, εργαζομένων και των συμβούλων τους για 
συναφή θέματα, π.χ. επαγγελματιών υγείας, όσον αφορά τα προβλήματα ΕΑΥ και τα αίτιά της.

■  Εξεύρεση πρακτικών λύσεων μέσω «υποδειγμάτων καλής πρακτικής».
■  Περισσότερη ενημέρωση του εργατικού δυναμικού για τη σχετική νομοθεσία και ενθάρρυνση των 

οργανισμών για την τήρηση της.
■  Επισήμανση νέων κινδύνων και πιθανών λύσεων.
■  Υποστήριξη αλλαγών της νομοθεσίας ή κατευθυντηρίων γραμμών.
■  Χαρακτηρισμός του οργανισμού σας ως ειδικού επί θεμάτων ΕΑΥ και έγκριτου εταίρου.
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2.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΜΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

20

Κ
■  Καθορίστε έναν μετρήσιμο στόχο. Για παράδειγμα, 

«Μείωση κατά 10 % των ασθενειών που συνδέονται 
με το εργασιακό στρες στα τηλεφωνικά κέντρα, τα 
επόμενα τρία έτη.»

■  Επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένο κοινό. Για 
παράδειγμα, διευθυντές προσωπικού μεγάλων 
εταιρειών ή ιδιοκτήτες ΜΜΕ.

■  Αναπτύξτε ένα σαφές μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένο στο κοινό που επιθυμείτε να 
επηρεάσετε, ενώ το ιδανικό είναι να περιλαμβάνει 
συστάσεις που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για 
παράδειγμα, «Έρευνες απέδειξαν ότι οι ασθένειες 
που συνδέονται με το εργασιακό στρες στα 
τηλεφωνικά κέντρα μπορούν να μειωθούν, 
ακολουθώντας τρία βασικά στάδια».

■  Επισημάνετε το πλέον κατάλληλο μέσο για να 
προσελκύσετε την προσοχή του κοινού στο οποίο 
απευθύνεστε. Θα χρησιμοποιήσετε διαφήμιση, 
ταχυδρομικές αποστολές, αφίσες, σεμινάρια, 
επισκέψεις...;

■  Ορίστε τον προϋπολογισμό. Συμπεριλάβετε ένα 
επιπλέον ποσό, λ.χ. 10 %, για απρόβλεπτα επιπλέον 
έξοδα.

■  Βρείτε μια καλή ημερομηνία έναρξης. Αποφύγετε τις 
μεγάλες περιόδους διακοπών, όπως οι παραμονές 
Χριστουγέννων, και προσπαθήστε να συνδέσετε την 
εκστρατεία σας με ένα θεματικό γεγονός ή εποχή 
ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση.

■  Αξιολογήστε την εκστρατεία σας. Διδαχθείτε από την 
εμπειρία σας ώστε να μπορέσετε να έχετε 
μεγαλύτερο αντίκτυπο την επόμενη φορά.

Σχεδιασμός

Προετοιμασία

Πραγματοποίηση 
της εκστρατείας

Αξιολόγηση

Ενέργειες 
παρακολούθησης Μ
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3.ΟΥΣΙΩ∆Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Καθορίστε 
έναν μετρήσιμο στόχο

Προσδιορίστε τις αγορές
και το κοινό στα οποία

απευθύνεστε

Κ
■  Καθορίστε έναν μετρήσιμο στόχο.

■  Προσδιορίστε τις αγορές και το κοινό στα οποία 
απευθύνεστε.

■  Διατυπώστε ένα κατανοητό και απλό μήνυμα.

Αν τοποθετήσετε σωστά αυτά τα τρία στοιχεία, έχετε 
ήδη διανύσει τον μισό δρόμο. Αν τα αγνοήσετε, θα 
χρειαστεί να καταβάλετε τεράστιες προσπάθειες για να 
υλοποιήσετε πλήρως το δυναμικό της εκστρατείας σας.

Ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσετε αν η εκστρατεία 
σας σημείωσε επιτυχία —και να αντλήσετε διδάγματα 
από την εμπειρία σας— είναι να θέσετε στον εαυτό σας 
ένα μετρήσιμο στόχο. Διατηρήστε το στόχο σας αρκετά 
ειδικό και ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη τους 
πόρους που διαθέτετε. Μην περιμένετε να αλλάξετε 
τον κόσμο σε μια ημέρα.

Για παράδειγμα:

■  Μείωση κατά 5 % των ατυχημάτων που 
προκαλούνται από μηχανήματα στην τυπογραφία, τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια.

■  Μείωση κατά 30 % των βίαιων επιθέσεων κατά του 
προσωπικού νοσοκομείου, τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια.

■  Μείωση κατά 30 % του αριθμού των εργαζομένων 
που σηκώνουν τακτικά μεγάλα βάρη, τα επόμενα 
επτά χρόνια.

■  Δημιουργία 5 000 αιτήσεων αποστολής 
ενημερωτικού πακέτου για τους τρόπους πρόληψης 
τραυματισμών στον κλάδο προσωρινής κατάλυσης 
και τροφοδοσίας.

■  Αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους 
κινδύνους που προκαλεί ο αμίαντος στην 
κατασκευαστική βιομηχανία στο 95 %.

■  Κατάρτιση όλων των προϊσταμένων σε θέματα 
εκτίμησης κινδύνων εντός των επομένων έξι μηνών.

Για να μετρήσετε τον αντίκτυπο που προκαλείτε, θα 
χρειαστεί να ενσωματώσετε στην εκστρατεία σας 
σύστημα αξιολόγησης. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό 
εξηγείται στη συνέχεια.

Η επικέντρωση στο στόχο παίζει ζωτικό ρόλο. Αν 
προσπαθήσετε να απευθυνθείτε σε ευρύ δείγμα 
πληθυσμού, θα σπαταλήσετε πόρους και θα 
αποδυναμώσετε το μήνυμά σας. Η στόχευση 
διαφορετικών αγορών και διαφορετικού κοινού απαιτεί 
διαφορετικά μηνύματα και διαφορετικά μέσα.

33
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ς■  Επικεντρωθείτε στους τομείς εκείνους όπου το 
πρόβλημα ΕΑΥ που θέλετε να υπογραμμίσετε είναι 
οξύτερο. Για παράδειγμα, οι διαλύτες στην 
τυπογραφία, ο αμίαντος στις κατασκευές, η 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στις υγειονομικές 
υπηρεσίες.

■  Αναρωτηθείτε «ποιοι είναι σε κάθε τομέα εκείνοι που 
μπορούν να με βοηθήσουν να επιτύχω το στόχο μου; 
Ποιος έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον στο θέμα που θέλω 
να προωθήσω και ποιος έχει τη δύναμη και την 
αποφασιστικότητα να υλοποιήσει τις συστάσεις μου;» 
Αυτοί αποτελούν το κοινό στο οποίο πρέπει να 
απευθυνθείτε. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα 
πρόκειται για τα άτομα που πλήττονται άμεσα από 
το πρόβλημα ΕΑΥ που σχεδιάζετε να τονίσετε. 
Ενδέχεται να πρόκειται για ανώτατα διευθυντικά 
στελέχη, συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, διευθυντές 
προσωπικού, τεχνικούς ασφάλειας και άλλα άτομα 
που έχουν ευθύνες ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για 
θέματα ασφάλειας και υγείας.

Το ποιο ακριβώς είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεστε 
θα εξαρτάται από το μήνυμά σας. Αν η εκστρατεία σας 
προσφέρει πρακτικές συμβουλές πρόληψης, όπως 
«Δέκα μέτρα για τη μείωση των κακώσεων λόγω 
επαναλαμβανόμενης εργασίας», θα απευθυνθείτε 
πιθανότατα στους εργοδότες. Αν ο στόχος της είναι η 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα συμπτώματα των 
κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας, θα 
απευθυνθείτε μάλλον στους εργαζομένους. 
Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και προσπαθήστε να 
είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Το κοινό που 
επιλέγετε θα καθορίσει τα μέσα που θα 
χρησιμοποιήσετε.

Κατανοήστε τις αγορές και το κοινό στα οποία 
απευθύνεστε. Διαπιστώστε ποιες είναι οι κύριες 
ανησυχίες τους και τα θέματα που τους απασχολούν. 
Αυτό θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τα μηνύματά 
σας στις εξατομικευμένες ανάγκες τους και να δώσετε 
την αίσθηση ότι η εκστρατεία σας είναι περισσότερο 
προσωποποιημένη και πιο κοντά στα ενδιαφέροντά 
τους.

Όπου αυτό είναι δυνατόν, εξασφαλίστε την υποστήριξη 
του κοινού στο οποίο απευθύνεστε. Ζητήστε σε ενώσεις 
ή εκπροσώπους του κοινού που έχετε επιλέξει να 
συμμετάσχουν στη διάδοση της πληροφόρησης, ή, 
ακόμα καλύτερα, να γίνουν εταίροι στην εκστρατεία 
(βλέπε κεφάλαιο για τη συνεργασία στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης). Έτσι, η εκστρατεία σας μπορεί να 
αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία.

3

19



14

Έ
ν

α
 

μ
ή

ν
υ

μ
α

 
π

ο
υ

 
φ

θ
ά

ν
ε

ι
 

σ
τ

ο
ν

 
π

α
ρ

α
λ

ή
π

τ
η

∆ιατυπώστε ένα κατανοητό
και απλό μήνυμα

Όλοι οι άνθρωποι βομβαρδίζονται καθημερινά με 
πληροφορίες. Για να προσελκύσει την προσοχή τους, το 
μήνυμά σας πρέπει να είναι σύντομο, απλό και οικείο 
στο κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Το κοινό σας πρέπει 
να κατανοεί αμέσως τη σημασία του, το τι του ζητάτε να 
κάνει και για ποιο λόγο. Προσπαθήστε να 
συμπυκνώσετε το κύριο μήνυμά σας σε μια φράση 
απαλλαγμένη από ειδική ορολογία, στην ιδανική 
περίπτωση όχι μεγαλύτερη από δύο προτάσεις. Ένας 
τρόπος να το επιτύχετε είναι να σκέπτεστε με όρους 
«πρόβλημα και λύση».

Για παράδειγμα:

■  Έρευνες απέδειξαν ότι οι τέσσερις στους δέκα 
υπαλλήλους γραφείου πάσχουν από κακώσεις λόγω 
επαναλαμβανόμενης εργασίας. Οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να μειώσουν 
θεαματικά τον αριθμό αυτό και το συναφές κόστος.

■  Η μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που διέπει την 
έκθεση στον αμίαντο μπορεί να στοιχίσει στις 
επιχειρήσεις 20 000 ευρώ σε πρόστιμα και να 
καταστρέψει την υγεία των εργαζομένων. Τα 
προβλήματα αυτά μπορούν να αποφευχθούν με τη 
χρησιμοποίηση ενός νέου σχεδίου προστασίας 
δώδεκα σημείων.40

Επιλεγμένες κατηγορίες κοινού

Μεταξύ των πιθανών κατηγοριών κοινού που εντόπισε η μελέτη του οργανισμού περιλαμβάνονται οι 
ακόλουθες:
■  Εργοδότες/επιχειρήσεις.
■  ∆ιευθυντές/διευθυντές προσωπικού/ανώτερα στελέχη/επόπτες/εκπαιδευτές.
■  Υπάλληλοι.
■  Τεχνικοί ασφάλειας, υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας εντός της επιχείρησης.
■  Ειδικοί τομείς, επαγγέλματα ή τύποι/μεγέθη επιχειρήσεων.
■  Βιομηχανικές και εμπορικές ενώσεις.
■  Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
■  Επαγγελματικές ενώσεις.
■  Κλάδοι των ίδιων των οργανισμών σας και ενδιάμεσοι οργανισμοί.
■  Υπηρεσίες εργασιακού περιβάλλοντος.
■  Επιθεωρήσεις εργασίας.
■  Επαγγελματίες της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
■  Προμηθευτές/σχεδιαστές.
■  Επαγγελματίες ιατρικής περίθαλψης/φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών/εκπαιδευτές υγείας.
■  Αρχές, νομοθετικά σώματα και πολιτικοί.
■  Πολίτες, μαθητές.
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49

Η εκστρατεία κράτους μέλους για ασφαλείς συνθήκες εργασίας στον γεωργικό τομέα 
επικεντρωνόταν σε περιορισμένο αριθμό κινδύνων, με απλό τρόπο, χρησιμοποιώντας την 
τηλεόραση, αφίσες και φυλλάδια. Τα μηνύματα ήταν:

■  Ασφαλής εργασία σημαίνει οργανωμένος χώρος εργασίας.
■  Ασφαλής εργασία σημαίνει οργανωμένη υλοτόμηση.
■  Ασφαλής εργασία σημαίνει πληροφόρηση και επικόλληση ετικετών για τα παρασιτοκτόνα.
■  Ασφαλής εργασία σημαίνει κατάλληλο τρακτέρ.
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4.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΑΣ

Πόσο μεγάλη πρέπει 
να είναι η εκστρατεία σας;

Ο
Ο καλός σχεδιασμός της εκστρατείας έχει ζωτική 
σημασία για την επίτευξη των στόχων σας και την 
αξιοποίηση των χρημάτων που θα διαθέσετε. 
Δεδομένου ότι η προετοιμασία του υλικού που θα 
χρειαστείτε μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες ή 
ακόμα και μήνες, θα πρέπει να αρχίσετε να 
προγραμματίζετε το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένα όλα τα στοιχεία της 
εκστρατείας, όπως εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί, 
ενημέρωση όσων διεξάγουν την εκστρατεία στον 
οργανισμό σας, προγράμματα επισκέψεων σε χώρους 
εργασίας ή σεμιναρίων κλπ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εξετάσει όλες τις πτυχές, πριν να δώσετε το πράσινο 
φως για την παραγωγή οποιουδήποτε διαφημιστικού 
υλικού. Αυτό είναι το κρισιμότερο στάδιο σε όλο το 
σχεδιασμό. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά απλά και 
διαδικαστικά.

Η κλίμακα της εκστρατείας σας θα καθοριστεί από δύο 
παράγοντες:

■  τη σημασία του θέματος που θέλετε να προωθήσετε, 
τόσο για τον οργανισμό σας όσο και για τα άτομα που 
επηρεάζονται άμεσα από αυτό·

■  τους πόρους που μπορείτε να αφιερώσετε στο θέμα 
σας.

Το ιδανικό θα ήταν να συντάξετε έναν κατάλογο 
θεμάτων που θέλετε να προωθήσετε στη διάρκεια του 
έτους, να προσδιορίσετε τη σχετική σημασία τους για 
τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού σας και να 
κατανείμετε ανάλογα τον προϋπολογισμό διαφήμισης 
που διαθέτετε. Να θυμάστε, εντούτοις, ότι μεγαλύτερο 
δεν σημαίνει αναγκαστικά καλύτερο. Μια μικρή, καλά 
σχεδιασμένη εκστρατεία που απευθύνεται σε 
προσεκτικά επιλεγμένο κοινό μπορεί να προκαλέσει 
μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ ό,τι μια μεγαλύτερη 
εκστρατεία.

Εξετάστε το ενδεχόμενο διάσπασης των μεγαλύτερων 
εκστρατειών σε διακριτά στάδια, για να διευκολύνετε 
τη διαχείρισή τους και να μεγιστοποιήσετε τον 
αντίκτυπό τους. Για παράδειγμα, το πρώτο στάδιο 
ενδέχεται να αφορά την ευαισθητοποίηση, να 
ακολουθούν αρχικές επισκέψεις στους χώρους εργασίας 
και κατόπιν επισκέψεις παρακολούθησης σε αυτούς. 
Άλλες εκστρατείες έχουν επικεντρωθεί σε διάφορους 
κινδύνους στη διάρκεια διαφορετικών σταδίων.

36
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ςΚαθορίστε τον «τόνο» 
της εκστρατείας σας

Πότε είναι ο κατάλληλος
χρόνος να αρχίσετε;

Ο «τόνος» κάθε εκστρατείας —η όψη της και η αίσθηση 
που προσφέρει— θα εξαρτηθούν από το κοινό στο 
οποίο απευθύνεστε και τα μηνύματα που θέλετε να 
περάσετε. Υπάρχουν βασικά τέσσερις δυνατότητες:

■  Ψυχρός και ορθολογικός: Είναι ο πιο κατάλληλος για 
κοινό υψηλού επιπέδου, όπως επικεφαλής 
επιχειρήσεων ή αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής. 
Αυτή η κατηγορία κοινού επιθυμεί γενικά να ακούει 
επιγραμματικά, συγκινησιακά ουδέτερα και 
εκλογικευμένα επιχειρήματα σχετικά με τα 
επιχειρηματικά οφέλη, συνοδευόμενα από στοιχεία 
και αριθμούς.

■  Διδακτικός: Ο πιο αποτελεσματικός τόνος όταν 
απευθύνεστε σε άτομα που έχουν ήδη εκτιμήσει τη 
σημασία του θέματος, αλλά χρειάζονται 
περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για 
βοήθεια.

■  Αστείος: Χρήσιμη εναλλακτική δυνατότητα όταν 
πραγματεύεται κανείς θέματα που θεωρούνται 
πληκτικά και κουραστικά, ακόμα και αν έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για μια εκστρατεία που απευθύνεται σε μαθητές 
σχολείου και πραγματεύεται για παράδειγμα την 
ασφάλεια στα αγροκτήματα.

■  Εκφοβιστικός: Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 
τόνους και λειτουργεί με το σύστημα «τρομάξτε τους, 
ώστε να ενεργήσουν». «Αν δεν πράξεις αυτό, θα 
πληρώσεις βαρύ τίμημα». Ενδείκνυται για κοινό που 
ανθίσταται σε αλλαγές ή αρνείται να αναγνωρίσει τη 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

■  Προσπαθήστε να συνδέσετε την εκστρατεία σας με 
ένα τοπικό γεγονός που θα εντείνει το μήνυμά σας. Για 
παράδειγμα, ανακοίνωση εκ μέρους της κυβέρνησης 
στατιστικών για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία ή άλλων στατιστικών σχετικά με την υγεία, 
ανακοίνωση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μια 
σημαντική διάσκεψη ή μια εθνική ημέρα ή εβδομάδα 
για την υγεία, όπως μια εβδομάδα κατά της 
οσφυαλγίας ή μια ημέρα κατά του AIDS, κατά την 
οποία μπορείτε να τονίσετε την πτυχή της 
επαγγελματικής υγείας. Μπορεί η ημέρα καταβολής 
των φόρων ή συζήτησης θεμάτων φορολογίας των 
επιχειρήσεων να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί έμφαση 
στο μήνυμα του επιχειρηματικού συμφέροντος; Αυτό 
θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τη δημοσιότητα 
που προσελκύουν αυτά τα γεγονότα και θα προσδώσει 
στην εκστρατεία σας προστιθέμενη ειδησεογραφική 

26
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αξία. Για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος μετέθεσε την 
ημερομηνία των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εβδομάδας για τις μυοσκελετικές 
παθήσεις, ώστε να συμπέσει με μια «εβδομάδα 
πρόληψης της οσφυαλγίας» που διοργάνωνε μια ΜΚΟ 
με αντικείμενο τις παθήσεις της οσφυϊκής χώρας.

■  Εξετάστε τις εποχιακές πτυχές. Μήπως το πρόβλημα 
ΕΑΥ στο οποίο θέλετε να επισύρετε την προσοχή 
απαντάται με μεγαλύτερη συχνότητα ορισμένες 
εποχές του έτους, όπως ο χειμώνας ή η άνοιξη; Αν ναι, 
πραγματοποιήστε την εκστρατεία σας κατά τις 
εποχές αυτές. Για παράδειγμα, μια εκστρατεία που 
απευθυνόταν σε εργαζομένους σε ανοικτούς χώρους 
και αφορούσε προβλήματα καρκίνου του δέρματος 
με μήνυμα «Ποτέ χωρίς το πάνω μέρος», 
εγκαινιάστηκε τους καλοκαιρινούς μήνες. Μια 
εκστρατεία με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων 
παιδιών σχολικής ηλικίας σε αγροκτήματα ή λόγω 
της εισόδου σε εργοτάξια είναι μάλλον καλύτερο να 
εγκαινιαστεί αμέσως πριν την έναρξη των 
καλοκαιρινών διακοπών.

■  Αν στόχος της εκστρατείας σας είναι να υπογραμμίσει 
μια επερχόμενη εξέλιξη, π.χ. νέα νομοθεσία, 
βεβαιωθείτε ότι θα διεξαχθεί ακριβώς πριν από την 
εξαγγελία.

■  Αποφύγετε τις κυριότερες περιόδους διακοπών, όπως 
τα Χριστούγεννα και οι καλοκαιρινές διακοπές, όταν 
ο περισσότερος κόσμος είτε λείπει είτε έχει αλλού το 
μυαλό του. Ωστόσο, οι εποχές αυτές ενδέχεται να 
είναι κατάλληλες, αν το κοινό στο οποίο 
απευθύνεστε είναι οι εποχιακοί εργαζόμενοι ή οι 
εργοδότες τους, όπως για παράδειγμα στον 
ξενοδοχειακό ή τον γεωργικό τομέα.

■  Προγραμματίστε να διαρκέσει η εκστρατεία σας ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα μήνα ή 
περισσότερο. Στόχος σας θα πρέπει να είναι να την 
εγκαινιάσετε κατά εντυπωσιακό τρόπο που θα 
κεντρίσει την προσοχή, και στη συνέχεια να 
διοχετεύετε ειδήσεις και πληροφορίες κατά τρόπο 
ομαλό καθ’ όλη την υπόλοιπη περίοδο, ούτως ώστε 
να διατηρήσετε μια συνεχή ροή ειδήσεων. Μη 
συσσωρεύσετε όλες τις πρωτοβουλίες διαφήμισης σε 
μια εβδομάδα, εκτός αν υπάρχει κάποιος πολύ καλός 
λόγος γι’ αυτό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να 
προωθήσετε μια εθνική ημέρα «ευαισθητοποίησης».

Παράδειγμα επιλογής χρόνου

Ένα κράτος μέλος εγκαινίασε μια εκστρατεία για τη 
μείωση των θανάτων παιδιών που εισέρχονται σε 
εργοτάξια για να παίξουν. Το μήνυμα απευθυνόταν 
τόσο στα παιδιά όσο και στους εργοδότες. Η 
εκστρατεία εγκαινιάστηκε αμέσως πριν από την έναρξη 

38
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Επιλέξτε τον πιο 
κατάλληλο τρόπο και μέσο
για να προσελκύσετε την
προσοχή του κοινού σας

των σχολικών διακοπών. Δημοσιοποιήθηκαν 
πληροφορίες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
σχολεία σχετικά με τους κινδύνους, με ένα 
εντυπωσιακό περιεχόμενο από ιστορίες με παιδιά για 
το πώς σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς 
και άλλες πληροφορίες για τους εργοδότες με στόχο να 
τους προτρέψουν να κάνουν τα εργοτάξιά τους 
ασφαλέστερα, για να μην μπορούν τα παιδιά να 
εισέρχονται σε αυτά, και επίσης να αναζητούν ενδείξεις 
για είσοδο, όπως για παράδειγμα να επισημαίνουν τις 
κατεστραμμένες περιφράξεις και να κάνουν τις 
απαραίτητες επισκευές.

Παράδειγμα επιλογής χρόνου: Υπάρχει κάποιο 
χρονικά προσδιορισμένο γεγονός που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε;

Σε ορισμένα κράτη μέλη, πραγματοποιούνται το 
καλοκαίρι εκδηλώσεις και θεάματα σχετικά με την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ένα κράτος μέλος 
χρησιμοποίησε την ευκαιρία αυτή για να εγκαινιάσει 
νέες δραστηριότητες υγείας και ασφάλειας που 
απευθύνονταν στον γεωργικό τομέα, δημοσιεύοντας 
δελτίο τύπου την πρώτη ημέρα έναρξης ενός θεάματος, 
στο οποίο είχε εγκαταστήσει περίπτερο.

Οι περισσότερες εκστρατείες περιλαμβάνουν διάφορα 
μέσα, από δελτία τύπου και άρθρα σε περιοδικά μέχρι 
αφίσες και απευθείας ταχυδρομικές επιστολές. Ο 
ακριβής συνδυασμός θα καθοριστεί από το κοινό στο 
οποίο απευθύνεστε, καθώς και από τους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους και χρόνο. Οι δυνατότητες που 
διαθέτετε περιλαμβάνουν:

■  διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες για χρήση σε χώρους 
εργασίας κλπ.·

■  διαφημίσεις κλπ. (στον τύπο, την τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο ή τον κινηματογράφο, ή αφίσες σε 
διαφημιστικά πανό, λεωφορεία, υπόγειο 
σιδηρόδρομο)·

■  δραστηριότητες μέσω του τύπου: δελτία τύπου, 
συνεντεύξεις, συμμετοχή σε τηλεοπτικά ή 
ραδιοφωνικά προγράμματα·

■  οδηγούς και φυλλάδια·

■  ενημερωτικά δελτία·

■  σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις·

■  κατάρτιση·

■  συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου·

4
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■  επισκέψεις σε χώρους εργασίας·

■  απευθείας ταχυδρομικές αποστολές κλπ·

■  εκθέσεις.

Άλλα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
περιλαμβάνουν αυτοκόλλητα, ταχυδρομικές κάρτες, 
CD-ROM, ιστοσελίδα, βιντεοταινίες κλπ.

Δωρεάν δημοσιότητα

Μπορεί να περιλαμβάνει:

■  μια ευκαιρία για τη λήψη φωτογραφιών προς 
δημοσίευση στον τύπο·

■  μια ραδιοφωνική εκπομπή με τηλεφωνήματα του 
κοινού σχετικά με το πρόβλημα επαγγελματικής 
ασφάλειας που σας απασχολεί·

■  γράψιμο και δημοσίευση άρθρων γενικού 
ενδιαφέροντος σε περιοδικά και εφημερίδες (για 
παράδειγμα, περιοδικά για θέματα διοίκησης 
προσωπικού, εμπορίου και ασφάλειας)·

■  πρόταση για το γύρισμα τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ σε 
τηλεοπτική εταιρεία, η οποία σίγουρα θα 
ενδιαφέρεται να έχει θύματα πραγματικών 
περιστατικών και εμπειρογνώμονες πρόθυμους να 
μιλήσουν μπροστά στην κάμερα·

■  αποστολή επιστολής σε εφημερίδα, π.χ. ύστερα από 
δημοσίευμα για ατύχημα σε χώρο εργασίας το οποίο 
ήταν συναφές με το θέμα της εκστρατείας σας.

Ανθρώπινο ενδιαφέρον

■  Ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται 
γενικά με τα θέματα από τη σκοπιά του ανθρώπινου 
ενδιαφέροντος. Θα ενδιαφέρονται να έχουν 
στατιστικές ατυχημάτων οι οποίες παράλληλα θα 
ενισχύονται από θύματα πραγματικών περιστατικών 
ή από τους συγγενείς τους.

■  Μαρτυρίες και/ή φωτογραφίες θυμάτων μπορεί να 
χρειάζονται για δελτία τύπου, βιντεοταινίες, 
διαφημίσεις και συνεντεύξεις. Οι δημιουργοί 
τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ θα θέλουν να έχουν άτομα 
πρόθυμα να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα.

■  Πηγές επαφών μπορεί να είναι ομάδες πίεσης ΜΚΟ 
για θέματα σχετικά με την υγεία και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις.

7

Σε ποιο κοινό απευθύνεται το μήνυμα για 
τον αμίαντο

Ένα κράτος μέλος επιθυμούσε να εντείνει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
κινδύνους που προκαλεί ο αμίαντος για 
τους εργαζομένους στην οικοδομή. 
Επέλεξε να δημοσιεύσει διαφημίσεις στις 
εθνικές ημερήσιες εφημερίδες που 
διαβάζει συνήθως αυτή η ομάδα 
εργαζομένων. Η δημοσίευση των 
διαφημίσεων στοίχισε ακριβά, αλλά η 
μετέπειτα έρευνα απέδειξε ότι το μήνυμα 
για τη «δολοφονική σκόνη» είχε επηρεάσει 
μεγάλο μέρος του κοινού στο οποίο 
απευθυνόταν.

Επικοινωνία με τις εργαζόμενες 
γυναίκες

Σκεφθείτε να προσεγγίσετε γυναικεία 
περιοδικά με την ιδέα σύνταξης ενός 
κύριου άρθρου που να αναφέρεται σε μια 
«τυπική εργασία των γυναικών» και την 
κακή υγεία, π.χ. στην ασφαλή εργασία με 
οθόνες τερματικών στο γραφείο ή στους 
κινδύνους βίαιων επιθέσεων σε ομάδες 
όπως οι νοσοκόμες ή οι κοινωνικοί 
λειτουργοί.
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Χρειάζεστε εξωτερικούς
εταίρους ή δεξιότητες;

Οι περισσότερες εκστρατείες για θέματα ασφάλειας και 
υγείας οι οποίες μελετήθηκαν στην έρευνα του 
οργανισμού περιελάμβαναν προσωπική επαφή με το 
επιλεγμένο κοινό, όπως για παράδειγμα με σεμινάρια, 
διασκέψεις, εργαστήρια και εκθέσεις, κατάρτιση, με 
φορείς που συνεργάζονται με τους εργοδότες και 
επισκέπτονται τους χώρους εργασίας, με επισκέψεις 
επιθεωρητών, με ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές και με 
υπηρεσίες πληροφοριών.

Διαθέτει ο οργανισμός σας επαρκείς πόρους και 
δεξιότητες για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής 
εκστρατείας; Σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστείτε 
εξωτερική υποστήριξη από υπηρεσίες σχεδιασμού και 
διαφήμισης για να παραγάγετε το υλικό σας, ανάλογα 
με το μέσο που θα επιλέξετε για να προσελκύσετε την 
προσοχή του επιλεγμένου κοινού σας. Ενδέχεται επίσης 
να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την 
υποστήριξη οργανισμών που ασχολούνται με συναφείς 
τομείς, πράγμα που θα σας επιτρέψει να κατανείμετε το 
κόστος και να δώσετε μεγαλύτερη αξιοπιστία στην 
εκστρατεία σας.

■  Επισημάνετε τους τομείς για τους οποίους θα 
χρειαστείτε βοήθεια από εξωτερικές υπηρεσίες 
σχεδιασμού, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. 
Προσέξτε — αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το 
κόστος σας.

■  Εξετάστε το ενδεχόμενο προσέγγισης μεγάλων 
εταιρειών της περιφέρειάς σας ώστε να καταστούν 
χορηγοί. Μια επιχείρηση κατασκευής ανυψωτικών 
οχημάτων ενδέχεται να ενδιαφέρεται να 
συγχρηματοδοτήσει μια εκστρατεία που προωθεί την 
ασφαλή χρησιμοποίηση των ανυψωτικών οχημάτων 
με αντάλλαγμα να εμφανίζεται το όνομά της. Ίσως 
επιθυμεί να εγκαταστήσει περίπτερα σε εκδηλώσεις 
που διοργανώνετε κλπ.

■  Υπάρχουν άλλοι συναφείς οργανισμοί, στον τομέα 
της ΕΑΥ ή σε άλλους τομείς, που μπορούν να 
συνεργαστούν μαζί σας;

41a

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Μια εκστρατεία χρησιμοποίησε συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με τους επικεφαλής εταιρειών, για να 
τους προτρέψει να αναλάβουν δράση. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν κοινά προβλήματα και 
παρακολούθησαν παρουσιάσεις συναδέλφων που είχαν αντιμετωπίσει επιτυχώς ανάλογες δυσκολίες.
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Χορηγία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμούσε να 
προωθήσει βελτιωμένες πρακτικές 
αξιολόγησης κινδύνων στα νοσοκομεία, 
διεξήγαγε διαγωνισμό καλής πρακτικής 
κατά τον οποίο τα νοσοκομεία κλήθηκαν 
να υποβάλουν τις πρακτικές λύσεις που 
είχαν υλοποιήσει στο χώρο εργασίας. 
Απονεμήθηκαν βραβεία, τα οποία είχαν 
παράσχει χορηγοί, συμπεριλαμβανομένου 
βοηθητικού εξοπλισμού μετακίνησης 
ασθενών.

Η συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανοίγει 
νέους διαύλους για την προώθηση της εκστρατείας σας 
και προσθέτει αξιοπιστία. Χρειάζεται να επισημάνετε 
τους εταίρους εκείνους που δεν συμμερίζονται απλώς 
το στόχο σας, αλλά διαθέτουν και τους πόρους και την 
ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσετε και να λάβετε υπόψη τις λειτουργίες 
και προτεραιότητες, καθώς και τα ισχυρά και αδύνατα 
σημεία των εταίρων σας. Σε διασυνοριακό επίπεδο, 
συνειδητοποιήστε τις πολιτιστικές διαφορές και 
δημιουργήστε διαύλους και φόρουμ συζήτησης για την 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών. 
Καταστήστε σαφές ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για 
ποιες δραστηριότητες και βεβαιωθείτε ότι οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται γίνονται κατανοητές από όλους.

Πιθανοί εταίροι

Οι πιθανοί εταίροι τους οποίους επεσήμανε η έρευνα του οργανισμού περιλαμβάνουν:
■  Επιθεωρήσεις εργασίας και όργανα επιβολής της νομοθεσίας.
■  Περιφερειακές υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και υπηρεσίες πρόληψης.
■  Οργανισμούς και εταιρείες ασφάλισης ατυχημάτων ή ασθενείας.
■  Επαγγελματικές/βιομηχανικές ενώσεις.
■  Ενώσεις εργοδοτών/βιομηχανικές ομοσπονδίες.
■  Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
■  Επαγγελματικούς οργανισμούς συναφείς προς την υγεία.
■  Επαγγελματίες ασφάλειας και υγείας, υγιεινολόγους, ενώσεις εργονομίας κλπ.
■  Κυβερνητικές υπηρεσίες υγείας ή απασχόλησης και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
■  Συμβούλια ασφάλειας.
■  Οργανισμούς δημόσιας υγείας.
■  Τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.
■  ΜΚΟ, ιδίως ομάδες πίεσης για θέματα υγείας και αναπηριών.
■  Ιδρύματα, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες.
■  ∆ημαρχεία, εμπορικά επιμελητήρια και συντεχνίες.
■  Σχολεία και επαγγελματικές σχολές, για παράδειγμα αν το μήνυμα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

ή νέους.
■  Άλλους κλάδους του οργανισμού σας.

Εταίροι πρόληψης ατυχημάτων

Σε ένα κράτος μέλος, διάφοροι οργανισμοί 
πρόληψης ατυχημάτων —στην εργασία, στο 
σπίτι ή στο δρόμο— ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για τη διοργάνωση μιας ημέρας 
πρόληψης ατυχημάτων κάθε χρόνο.
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ςΣυνεργασία με εταίρους
που ανήκουν 

στον οργανισμό σας

Συμφωνήστε 
τον προϋπολογισμό 
και τις αρμοδιότητες

Ενσωματώστε ένα σύστημα
παρακολούθησης της 

επιτυχίας της εκστρατείας σας

Για την υλοποίηση της εκστρατείας σας, μπορεί να 
χρειαστεί να συνεργαστείτε με διάφορες μονάδες ή 
περιφερειακές υπηρεσίες του οργανισμού σας. Έχει 
ζωτική σημασία να διαχειριστείτε παραγωγικά αυτές τις 
σχέσεις και να συμπεριφερθείτε στις μονάδες και στις 
περιφερειακές υπηρεσίες όπως σε εταίρους. Πρέπει να 
είστε ευαίσθητοι στο φόρτο εργασίας τους και στην 
πιθανότητα να μη διαθέτουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες που θα επιθυμούσατε. Μπορεί να απαιτηθεί 
κατάρτιση, στηριζόμενη από σαφείς και ανοικτούς 
διαύλους ενημέρωσης.

■  Υπολογίστε το κόστος καθεμιάς από τις 
απαιτούμενες εξωτερικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους παραγωγής 
φυλλαδίων και άλλων εργαλείων.

■  Καθορίστε το συνολικό κόστος αυτών των στοιχείων 
και προσθέστε σε αυτό τουλάχιστον 10 % επιπλέον 
για «απρόβλεπτα» έξοδα.

■  Καλύπτεται το συνολικό κόστος από τον 
προϋπολογισμό σας; Αν όχι, μειώστε τη δαπάνη για 
τα μέσα χαμηλής προτεραιότητας.

■  Καθορίστε το συνολικό προϋπολογισμό σας.

■  Αν διαθέτετε βοηθητικό προσωπικό, κατανείμετε τις 
αρμοδιότητες. Ποιος θα διευθύνει την εκστρατεία, θα 
δίνει μορφή στα μηνύματα και θα καθορίζει τον τόνο 
της; Ποιος θα συντονίζει την εκστρατεία και θα 
εξασφαλίζει ότι όλα γίνονται εγκαίρως; Υπάρχουν 
άλλες διευθύνσεις με τις οποίες θα πρέπει να 
συνεργαστείτε, όπως οι διευθύνσεις που είναι 
αρμόδιες για τη δημοσιότητα ή την κατάρτιση; 
Χρειάζεστε συγκεκριμένα άτομα που θα αναλάβουν 
την ευθύνη να εργαστούν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας. Αν συνεργάζεστε με άλλους εταίρους, 
θα πρέπει να εξασφαλίσετε απόλυτη κατανόηση 
όσον αφορά την κατανομή των καθηκόντων και των 
αρμοδιοτήτων.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής 
έρευνας τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
μετρήσετε τον αντίκτυπο της εκστρατείας σας και οι 
οποίες κυμαίνονται από ομάδες εστίασης έως έρευνες 
ευαισθητοποίησης. Εξετάζονται λεπτομερέστερα στο 
κεφάλαιο «Αξιολογήστε την εκστρατεία σας».

10
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Συντάξτε, τέλος, 
μια περίληψη 

με τα κυριότερα σημεία

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 
αποκρυσταλλώσετε τις σκέψεις και τα σχέδιά σας είναι 
να συντάξετε μια συνοπτική παρουσίαση της 
εκστρατείας. Θα τη χρειαστείτε και για να εξηγήσετε σε 
ενδεχόμενους εξωτερικούς οργανισμούς ή εταίρους τι 
προσπαθείτε να επιτύχετε.

Κάνετε τη συνοπτική παρουσίαση σύντομη και απλή, 
κατά προτίμηση όχι μεγαλύτερη από δύο σελίδες και 
οπωσδήποτε μέχρι τρεις. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 
σύνταξης μιας συνοπτικής παρουσίασης σε μια μάλλον 
κοινή μορφή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στόχος: 

Επιλεγμένη(ες) κατηγορία(ες) κοινού:

Ιστορικό:

Κεντρικά μηνύματα της εκστρατείας:

Μέσα:

Εταίροι:

Άλλες ανάγκες:

Επιλογή χρόνου:

Προϋπολογισμός:

24



25

Μ
έ

ρ
ο

ς
 

ι
 

 
Π

ρ
ο

ε
τ

ο
ι

μ
α

σ
ί

α
 

κ
α

ι
 

ο
ρ

γ
ά

ν
ω

σ
η

 
μ

ι
α

ς
 

ε
κ

σ
τ

ρ
α

τ
ε

ί
α

ς5.ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

∆οκιμάστε την ιδέα 
στην αγορά

Συντονίστε την παραγωγή
του διαφημιστικού υλικού

Ετοιμάστε συστήματα
για τη διεκπεραίωση 

των αιτήσεων παροχής 
πληροφοριών

Α
Αν είναι δυνατόν, βρείτε ένα φιλικό μέλος του κοινού 
στο οποίο απευθύνεστε και δείτε τι πιστεύει για την 
εκστρατεία που σκοπεύετε να αναλάβετε. Ή 
δοκιμάστε κάποια στοιχεία της σε μια περιφέρεια/
υπηρεσία, πριν την εγκαινιάστε σε ολόκληρη τη 
χώρα/οργανισμό. Προκαλεί το κύριο μήνυμά σας 
κάποια αντίδραση; Έχετε επιλέξει το καλύτερο μέσο; 
Συχνά, θα αποδειχθεί ότι αυτή η πειραματική 
εκστρατεία προσφέρει πολύτιμες προτάσεις και 
διαπιστώσεις που θα ενισχύσουν τις πιθανότητες 
επιτυχίας σας. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ένα 
κατάλληλο πρόσωπο από το κοινό στο οποίο 
απευθύνεστε, ζητήστε από κάποιο μέλος του 
οργανισμού σας που δεν συμμετέχει στο σχέδιο να 
σας πει τι πιστεύει.

■  Βεβαιωθείτε ότι όλο το διαφημιστικό έντυπο υλικό, οι 
πίνακες ανακοινώσεων και οτιδήποτε άλλο 
χρειάζεστε είναι έτοιμα πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ή, στην ιδανική περίπτωση, μια εβδομάδα 
νωρίτερα. Έχετε υπόψη σας ότι η παραγωγή και 
παράδοση ορισμένων υλικών, όπως το έντυπο υλικό 
ή οι βιντεοταινίες που παράγονται από 
επαγγελματίες, μπορεί να χρειαστεί από εβδομάδες 
έως μήνες. Εντάξτε τους παράγοντες αυτούς στο 
χρονοδιάγραμμά σας.

■  Λάβετε έγκριση για όλα τα κείμενα και μηνύματα 
από τους αρμόδιους ειδικούς του οργανισμού σας. 
Ελέγξτε ότι οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται 
στο υλικό, ιδίως οι αριθμοί επικοινωνίας, είναι σωστοί. 
Είναι εύκολο να ξεφύγουν λάθη.

Η εκστρατεία σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
μηχανισμό ανταπόκρισης που να επιτρέπει στο κοινό 
στο οποίο απευθύνεστε να ζητά περαιτέρω 
πληροφορίες ή βοήθεια. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να 
λάβει διάφορες μορφές, από αποσπώμενα απαντητικά 
δελτία και υπηρεσίες τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων 
έως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διευθύνσεις στο Διαδίκτυο με αρχεία 
που μπορούν να τηλεφορτωθούν.
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■  Αν είναι δυνατόν, εξασφαλίστε έναν αριθμό 
τηλεφώνου και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αποκλειστικά για πληροφορίες. Αν 
αναμένετε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, ίσως είναι 
προτιμότερο να έχετε διαφορετικά σημεία 
επικοινωνίας για κάθε ομάδα του κοινού σας. Για 
παράδειγμα, ένα για τους εργοδότες, ένα άλλο για το 
προσωπικό και ένα άλλο για τον τύπο.

■  Αναθέστε σε συγκεκριμένα άτομα να διεκπεραιώνουν 
τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Εξασφαλίστε ότι 
θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκστρατείας. Για τις τηλεφωνικές κλήσεις εκτός ωρών 
εργασίας, τοποθετήστε ένα σύστημα αυτόματου 
τηλεφωνητή.

■  Ετοιμάστε ένα έντυπο ερωτήσεων και απαντήσεων 
για τα άτομα που διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι 
απαντήσεις είναι ακριβείς και συνεκτικές. Μπορείτε 
να περιλάβετε το έντυπο αυτό και στην ιστοθέση σας 
ως σελίδα συχνών ερωτήσεων.
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6.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Έ

■  Έχετε ένα μετρήσιμο στόχο;

■  Έχετε επιλέξει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε;

■  Είναι το κύριο μήνυμα σαφές; Δικαιολογεί την 
ανάληψη δράσης;

■  Έχετε επιλέξει το μέσο που είναι περισσότερο 
κατάλληλο για το κοινό στο οποίο απευθύνεστε;

■  Είναι όλο το υλικό σας έτοιμο για την έναρξη;

■  Διαθέτετε συστήματα παροχής υποστήριξης ή 
περαιτέρω πληροφόρησης, για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων παροχής πληροφοριών κλπ.;

■  Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης σε λειτουργία;
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7.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε
Εγκαινιάσατε την εκστρατεία σας και περάσατε στο 
στάδιο της υλοποίησης. Τώρα, βεβαιωθείτε ότι όλα 
προχωρούν ομαλά. Ελέγξτε ότι οι διαφημίσεις 
καταχωρήθηκαν τη στιγμή που έπρεπε και ότι τα 
φυλλάδια, τα έντυπα και το υπόλοιπο υλικό έχουν 
αποσταλεί εγκαίρως. Αρκεί ένα σύντομο τηλεφώνημα 
σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα του κοινού σας. Ως 
εναλλακτική λύση, προσθέστε το όνομα και τη 
διεύθυνσή σας στον κατάλογο του κοινού σας, ώστε να 
λάβετε και εσείς το υλικό μαζί με όλους τους 
υπόλοιπους.

Αν έχετε ετοιμάσει δελτίο τύπου, τηλεφωνήστε στους 
δημοσιογράφους που το έλαβαν για να τους ρωτήσετε 
αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή αν θα 
ήθελαν να μιλήσουν με έναν από τους ειδικούς σας.

22
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ς8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 
ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΑΣ

Ποσοτικές μετρήσεις

H
Η εκστρατεία σας πρέπει να έχει σχεδιαστεί με όρους 
μετρήσιμων γενικών και ειδικών στόχων. Εφόσον αυτό 
είναι δυνατό, η εκστρατεία θα πρέπει να αξιολογείται 
εξετάζοντας την επιτυχία τής χρησιμοποιηθείσας 
προσέγγισης και των μεθόδων και τις αλλαγές που 
επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους που είχαν 
τεθεί. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν με βάση τις 
εκροές, όπως ο αριθμός των φυλλαδίων που 
παραγγέλθηκαν, ή τις επιπτώσεις, όπως οι μεταβολές 
στις στατιστικές ατυχημάτων.

■  Υπολογισμός των αιτήσεων παροχής περαιτέρω 
πληροφοριών: Αυτός είναι ένας από τους 
απλούστερους τρόπους μέτρησης του αντίκτυπου 
της εκστρατείας σας, παρόλο που προφανώς δεν 
μπορείτε να συναγάγετε από τα αποτελέσματα αν ο 
κόσμος ακολουθεί τις συμβουλές που δώσατε. Αυτό 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με περαιτέρω έρευνα, 
πιθανότατα ποιοτική (βλέπε κατωτέρω). Το τυπικό 
ποσοστό ανταπόκρισης που θα πρέπει να αναμένετε 
από το κοινό στο οποίο απευθύνεστε είναι 10 %. Αν 
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το μέγεθος του 
κοινού σας, χρησιμοποιήστε κάποιο υποκατάστατο, 
όπως την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στην 
ιστοθέση σας ή των τηλεφωνημάτων σχετικά με την 
εκστρατεία.

■  Έρευνες ευαισθητοποίησης, στάσης και δράσης: 
Περιλαμβάνουν την αποστολή ερωτηματολογίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του επιλεγμένου κοινού 
σας. Το ιδανικό είναι να πραγματοποιούνται πριν από 
την έναρξη και μετά το τέλος της εκστρατείας.

Οι έρευνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη μέτρηση:

■  των επιπέδων ευαισθητοποίησης όσον αφορά το 
μήνυμα της εκστρατείας πριν και μετά την 
εκστρατεία, π.χ. ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
ύπαρξη και τα αίτια της επαγγελματικής 
δερματίτιδας·

■  των αλλαγών συμπεριφοράς, π.χ. της σημασίας που 
έχει η προμήθεια και η χρήση ωτασπίδων·

■  των αλλαγών δράσης, π.χ. ερωτώντας το προσωπικό 
αν οι εργοδότες έχουν παράσχει κατάρτιση σχετικά 
με ένα θέμα ή αν έχουν αναλάβει δραστηριότητα 
αξιολόγησης κινδύνων·

■  κατά πόσον παρατήρησαν την εκστρατεία σας και 
ποιο αντίκτυπο είχε (βλέπε πλαίσιο για υπόδειγμα 
ερωτηματολογίου).

18
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Κάνετε το ερωτηματολόγιο σύντομο και απλό, ούτως 
ώστε να εξασφαλίσετε υψηλό ποσοστό 
ανταπόκρισης. Μια πιο χρονοβόρα εναλλακτική 
λύση, με υψηλότερο όμως ποσοστό ανταπόκρισης, 
είναι η διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Ο 
αριθμός των ατόμων με τα οποία θα έλθετε σε επαφή 
θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του επιλεγμένου κοινού 
σας. Στόχος σας θα πρέπει να είναι το μεγαλύτερο 
δυνατό, από πρακτική και οικονομική άποψη, δείγμα, 
κατά προτίμηση γύρω στα 100 άτομα. Αν οι πόροι 
σας το επιτρέπουν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
εξωτερικό γραφείο ερευνών.

■  Ανίχνευση ή μέτρηση δεικτών υγείας και ασφάλειας: 
Παρακολουθήστε τις στατιστικές για τον τομέα 
υγείας και ασφάλειας που αφορούν την εκστρατεία 
σας ή διεξάγετε δική σας έρευνα. Και πάλι, στόχος 
σας θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση πριν και 
μετά την εκστρατεία. Αν η εκστρατεία, για 
παράδειγμα, αφορά τους τραυματισμούς από 
ολίσθηση, εξετάστε αν μειώθηκαν μετά τη 
δημοσιότητα που δώσατε στο πρόβλημα. Για 
ασθένειες ή κινδύνους που μπορεί να βρίσκονται σε 
λανθάνουσα κατάσταση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, η απλή σύγκριση των στατιστικών πριν και 
μετά δεν είναι δυνατή ή μπορεί ακόμα και να 
οδηγήσει σε παρανοήσεις. Μια εκστρατεία μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και, συνεπώς, να οδηγήσει σε 
περισσότερες αναφορές προβλημάτων υγείας. 
Συνεπώς, αν βασιστείτε αποκλειστικά σε στατιστικές, 

48

Υπόδειγμα ερωτηματολογίου

■  Ενημερωθήκατε για την εκστρατεία μας όσον αφορά τους τραυματισμούς που οφείλονται σε ολίσθηση 
στο χώρο εργασίας;

■  Αν ναι, από πού;
■  Τύπος.
■  Απευθείας ταχυδρομική επιστολή.
■  Περίπτερο στη διάσκεψη Factory Futures.

■  Πριν μάθετε για την εκστρατεία, γνωρίζατε τις επιπτώσεις που μπορούσαν να έχουν τα ατυχήματα αυτά 
για την επιχείρησή σας;

■  Αύξησε η εκστρατεία τις γνώσεις σας και την κατανόηση αυτού του προβλήματος;
■  Ήταν χρήσιμες οι προτάσεις μας για την αποφυγή αυτών των ατυχημάτων;
■  Εφαρμόσατε στην πράξη κάποιες από τις συστάσεις μας;
■  Αν ναι, παρατηρήσατε ήδη κάποια μείωση των ατυχημάτων αυτών;
■  Θα θέλατε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη;
Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα. Παρακαλούμε επιστρέψτε 
το ερωτηματολόγιο στο φάκελο που εσωκλείουμε, χωρίς να καταβάλετε ταχυδρομικά τέλη. Αν έχετε 
οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό 0982-87393 ή να επικοινωνήσετε 
μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση stop.sliping@hsw.org.

Μερικές απλές μέθοδοι αξιολόγησης 
που χρησιμοποιήθηκαν σε 
προηγούμενες εκστρατείες

■  Έλεγχος του αριθμού των αιτήσεων 
παροχής πληροφοριών/αυξημένη 
επαφή με τον οργανισμό.

■  Μέτρηση των επισκέψεων στο 
∆ιαδίκτυο.

■  Αιτήσεις παροχής πληροφοριών/
δημοσιευμάτων.

■  Έλεγχος του αριθμού των 
συμμετεχόντων οργανισμών.

■  Μέτρηση ωρών, επισκέψεων, 
συναντήσεων στις οποίες υπήρξε 
συμμετοχή.

■  Αποσπώμενα έντυπα έρευνας σε 
ερωτηματολόγια.
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Ποιοτικές μετρήσεις

Κάνετε έναν απολογισμό

η εκστρατεία σας θα φανεί σαν να είχε αρνητικά 
αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή, ο μόνος 
πραγματικός τρόπος να αξιολογηθεί η εκστρατεία 
είναι η μέτρηση της μεταβολής που παρατηρείται 
στην ευαισθητοποίηση, στη στάση και στη 
συμπεριφορά. Για όλα τα θέματα της εκστρατείας 
απαιτείται χρόνος έως ότου υπάρξουν και γίνουν 
αισθητά τα αποτελέσματά τους. Συνεπώς, θα πρέπει 
να καθιερώσετε μακροχρόνια συστήματα 
επισήμανσης. Παρόλο που δεν μπορείτε να 
αποδώσετε τις ενδεχόμενες βελτιώσεις αποκλειστικά 
στην εκστρατεία σας, μπορείτε να διεκδικήσετε 
κάποιο μερίδιο επιτυχίας αν από άλλες έρευνες 
προκύπτει αύξηση της ευαισθητοποίησης για το 
πρόβλημα ως αποτέλεσμα της εκστρατείας σας.

Για να προσδιορίσετε επακριβέστερα την επιτυχία της 
εκστρατείας σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 
να βελτιώσετε την επόμενη, πραγματοποιήστε 
συνεντεύξεις με μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του επιλεγμένου κοινού σας, είτε τηλεφωνικά είτε 
πρόσωπο με πρόσωπο ή μεμονωμένα, ή ανά «ομάδες 
εστίασης». Θέστε μια σειρά γενικών ερωτήσεων 
σχετικά με την εκστρατεία, αλλά επιτρέψτε στα άτομα 
να επεκταθούν σε θέματα γύρω από αυτές. Από 
προσωπικές συνεντεύξεις σαν κι αυτές προκύπτουν 
συχνά πολύτιμες εισηγήσεις οι οποίες σας επιτρέπουν 
να κατανοήσετε καλύτερα τα κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν το επιλεγμένο κοινό σας να βελτιώσει την 
υγεία και ασφάλεια. Και πάλι, αξίζει τον κόπο να 
πραγματοποιήσετε την ποιοτική σας έρευνα πριν και 
μετά την εκστρατεία σας.

Αντλήστε διδάγματα από την έρευνά σας και από τις 
εμπειρίες που αποκομίσατε κατά τη διοργάνωση της 
εκστρατείας.

■  Ποια δυνατά και αδύνατα σημεία επεσήμανε η έρευνά 
σας; Μήπως το κοινό στο οποίο απευθυνθήκατε ήταν 
υπερβολικά ευρύ, αποδυναμώνοντας έτσι το κεντρικό 
μήνυμά σας; Ποιο μέσο έφερε τα καλύτερα 
αποτελέσματα και γιατί; Αποκάλυψε η έρευνά σας 
κάποια άγνωστα θέματα για τα οποία αξίζει να 
πραγματοποιηθεί περαιτέρω εκστρατεία;

■  Πόσο ομαλά διεξήχθη η εκστρατεία σας; 
Σημειώθηκαν προβλήματα κατά την παραγωγή του 
υλικού υποστήριξης ή τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
παροχής πληροφοριών; Πώς θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν στο μέλλον;

Αφιερώστε ειδικά χρόνο για την απάντηση σε αυτές και 
άλλες ερωτήσεις, ίσως ένα μήνα μετά το τέλος της 
εκστρατείας.25

25
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9.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ; O
Ολοκληρώσατε λοιπόν την εκστρατεία σας και η 
επιτυχία της ήταν μεγάλη. Τώρα, μπορείτε να γείρετε 
πίσω στην πολυθρόνα σας και να χαλαρώσετε... Μάλλον 
όχι. Δεν εντυπωσιάστηκαν όλοι από την εκστρατεία σας 
και θα υπάρχουν άλλα θέματα που πρέπει να 
προωθήσετε. Στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που 
πήρατε μια γεύση της διεξαγωγής εκστρατειών και 
καταλάβατε ότι δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζει 
καμιά φορά ο κόσμος, θα θελήσετε πιθανότατα να 
συνεχίσετε, καθώς και να ασχοληθείτε με νέα 
προβλήματα.

■  Kρατήστε το «παλιό» θέμα στο προσκήνιο: 
Αναζητήστε ευκαιρίες για να αναζωπυρώσετε το 
ενδιαφέρον για την αρχική σας εκστρατεία, όπως για 
παράδειγμα η δημοσίευση νέων στατιστικών ή μιας 
έκθεσης στον τύπο για συναφές πρόβλημα. Ένας από 
τους πιο γρήγορους και πιο αποτελεσματικούς από 
άποψη κόστους τρόπους για να αντιδράσετε σε 
γεγονότα όπως αυτά είναι να έλθετε σε επαφή με τον 
τύπο, χρησιμοποιώντας το γεγονός ως σημείο 
εκκίνησης για να διευρύνετε τη συζήτηση. Για 
παράδειγμα, αν υπάρχει μια είδηση σχετικά με ομάδα 
εργαζομένων που απαιτούν αποζημίωση λόγω έκθεσης 
στον αμίαντο, θα μπορούσατε να αποστείλετε ένα 
δελτίο τύπου στο οποίο να εξηγείτε τους κινδύνους 
που προκαλεί αυτή η ουσία και να προτείνετε μέτρα 
για την ελαχιστοποίησή τους. Για μια ακόμα πιο 
γρήγορη αντίδραση, τηλεφωνήστε στους 
δημοσιογράφους.

■  Αναπτύξτε μια συνολική στρατηγική επικοινωνίας: Θα 
μπορούσατε να εκπονήσετε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα 
πρωτοβουλιών υγείας και ασφάλειας για να κρατήσετε 
ζωντανό το ενδιαφέρον που προκαλέσατε όσον αφορά 
την υγεία και την ασφάλεια. Εντούτοις, προσέξτε να 
μην υπερβείτε τις δυνατότητές σας.

■  Ανταλλάξτε πληροφορίες και εμπειρίες με άλλους 
οργανισμούς: Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε και πάλι 
τον τροχό ή να επαναλάβετε τα λάθη που έχουν ήδη 
κάνει άλλοι. Διατηρήστε επαφή με τους ομολόγους 
σας σε συναφείς οργανισμούς, διδαχθείτε από τις 
εμπειρίες τους και μοιραστείτε τις δικές σας. Ίσως 
υπάρχει κάποιος σε μιαν άλλη χώρα που έχει ήδη 
διεξαγάγει μια επιτυχή εκστρατεία την οποία μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο στην περιφέρειά σας. 
Ή ίσως μπορεί να προσφέρει συμβουλές για ειδικά 
προβλήματα μέσων. Στο επίπεδο του χώρου εργασίας, 
μπορείτε να έλθετε σε επαφή με τεχνικούς ασφάλειας 
άλλων οργανισμών στον ίδιο τομέα; Στην ιστοθέση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία, καθώς και άλλων 
οργανισμών για την υγεία και την ασφάλεια, μπορείτε 
να βρείτε παραδείγματα εκστρατειών. Επίσης, η 
ιστοθέση του οργανισμού περιέχει ένα ηλεκτρονικό 
φόρουμ συζήτησης, το οποίο μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να έλθετε σε επαφή με άλλα 
άτομα.

19
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ν1.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γενικές κατευθύνσεις

Προτάσεις για το γράψιμο

Ο
Ο τρόπος που γράφετε και παρουσιάζετε οπτικά το 
διαφημιστικό υλικό σας και τα επεξηγηματικά φυλλάδια 
παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία ή την 
αποτυχία της εκστρατείας σας. Εντούτοις, αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να πανικοβληθείτε και να 
καταφύγετε σε κάποιο γραφείο διαφήμισης ή 
μάρκετινγκ που θα κάνει τη δουλειά για σας. Ο 
προϋπολογισμός σας μπορεί να μην επαρκεί για κάτι 
τέτοιο, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι ότι πιθανότατα 
διαθέτετε τις ικανότητες να κάνετε οι ίδιοι τη δουλειά 
αυτή, και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι 
τόσο δύσκολο όσο νομίζετε, υπό την προϋπόθεση να 
ακολουθήσετε μερικούς απλούς κανόνες.

■  Επικεντρώστε τις προσπάθειές σας σε ένα μόνο απλό 
μήνυμα: Το μήνυμα μπορεί να είναι εντελώς 
στοιχειώδες, όπως για παράδειγμα «Ο αμίαντος 
σκοτώνει» ή «Πέντε εύκολα βήματα για τη μείωση 
των ασθενειών που συνδέονται με το άγχος». Το 
μήνυμα αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάθε 
πτυχή της εκστρατείας σας — και ιδίως από το 
κείμενο και τις οπτικές απεικονίσεις. Μην ενδώσετε 
στον πειρασμό να παρεμβάλετε και άλλα μηνύματα, 
γιατί αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό στο 
οποίο απευθύνεστε ή θα καταστήσει λιγότερο 
ευδιάκριτο το μήνυμά σας.

■  Δημιουργήστε μια συνεκτική εμφάνιση και αίσθηση: 
Όλο το διαφημιστικό υλικό σας, από τις διαφημίσεις 
έως τα ενημερωτικά δελτία, πρέπει να φαίνεται ότι 
ανήκει στην ίδια οικογένεια. Οι οπτικές εικόνες 
μπορούν να ποικίλλουν, αλλά το ύφος και ο τόνος 
πρέπει να είναι ταυτόσημα. Αυτό είναι κατά μέγα 
μέρος θέμα σχεδιασμού και θα βοηθήσει στην 
αναγνώριση της ταυτότητας του οργανισμού σας, 
ενώ θα ενισχύσει και τα μηνύματα τα οποία το 
επιλεγμένο κοινό σας έχει δει αλλού.

Χρησιμοποιήστε σαφή γλώσσα χωρίς 
εξειδικευμένους όρους

■  Φανταστείτε ότι εξηγείτε τη σημασία της 
εκστρατείας σας σε ένα μέλος του κοινού σας 
πρόσωπο με πρόσωπο: Χρησιμοποιήστε για την 
εκστρατεία σας τις ίδιες λέξεις που θα 
χρησιμοποιούσατε σε μια τέτοια περίπτωση. 
Προσπαθήστε να είστε φυσικοί, αλλά μην 
προσπαθείτε να κάνετε τον έξυπνο.

■  Προσωποποιήστε το κείμενο: Μιλήστε για την 
«επιχείρησή σας» και το «προσωπικό σας» και όπου 
αυτό είναι δυνατόν, παρεμβάλετε αναφορές στην 
αγορά του κοινού στο οποίο απευθύνεστε. Για 
παράδειγμα, «Η μη συμμόρφωση προς τη νέα οδηγία 
για τους διαλύτες μπορεί να κοστίσει στην επιχείρησή 
σας μέχρι και 10 000 ευρώ σε πρόστιμα».

15
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 ■  Αποφύγετε τις μακρές και πολύπλοκες φράσεις. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, διαβάστε το κείμενο δυνατά 
και δείτε αν το μήκος μοιάζει φυσικό και η έννοια 
είναι σαφής. Αρχικά, ένας καλός κανόνας είναι να 
γράφετε όπως μιλάτε και στη συνέχεια να 
διαγράφετε τις μη απαραίτητες λέξεις.

Περάστε αμέσως το μήνυμά σας

Διαβάζοντας οποιοδήποτε κείμενο, πρέπει κανείς να 
καταλαβαίνει την κεντρική ιδέα που θέλετε να 
προβάλετε μέσα σε δευτερόλεπτα. Υπάρχουν δύο 
τρόποι για να γίνει αυτό:

■  Τίτλοι: Είναι το τμήμα που τραβά την προσοχή, που 
μεταφέρει την ουσία της εκστρατείας σας και 
ενθαρρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε να 
συνεχίσει να διαβάζει. Σε θέματα προώθησης της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, να εστιάζονται 
συνήθως στο πρόβλημα και οι λύσεις να δίνονται στο 
κυρίως κείμενο. Οι τίτλοι πρέπει να περιέχουν ένα όσο 
το δυνατόν πληρέστερο νόημα. Για παράδειγμα, μη 
λέτε απλώς «Νέο προϊόν βγήκε στην αγορά», αλλά 
μάλλον «Νέος μηχανισμός χειρισμού μπορεί να 
μειώσει τις οσφυϊκές κακώσεις κατά 15 %». Δεν 
υπάρχουν νόμοι για το μήκος των τίτλων, παρόλο που 
σπάνια είναι μεγαλύτεροι από μια μικρή πρόταση.

■  Κυρίως κείμενο: Ανεξαρτήτως του αν συντάσσετε 
δελτίο τύπου, διαφήμιση ή οποιοδήποτε άλλο είδος 
εγγράφου, στόχος σας θα πρέπει να είναι να 
περάσετε το κύριο μήνυμά σας με την πρώτη φράση 
ή το πολύ τη δεύτερη. Οι επόμενες φράσεις πρέπει να 
προσφέρουν πραγματικά στοιχεία και να 
επεξεργάζονται το κύριο μήνυμά σας. Αρχίστε με τα 
πιο σημαντικά σημεία και προχωρήστε προς τα 
λιγότερο σημαντικά. Στις διαφημίσεις και τα 
υπόλοιπα μέσα προώθησης που χρησιμοποιούν τον 
γραπτό λόγο, είναι σύνηθες να τελειώνει το κυρίως 
κείμενο με μια πρόταση που το συνδέει με τον τίτλο, 
χωρίς όμως να είναι και απαραίτητο.

Χωρίστε ένα μεγάλο κείμενο σε μικρότερες ενότητες 
χρησιμοποιώντας επιμέρους επικεφαλίδες ή άλλα μέσα

Τα μεγάλα κομμάτια κειμένου είναι απωθητικά και 
συχνά αποτρέπουν τον κόσμο από το να τα διαβάσει. Γι’ 
αυτό το λόγο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και άλλοι 
έμπειροι χρήστες του γραπτού λόγου χρησιμοποιούν 
διάφορους τρόπους για να διασπάσουν το κείμενό τους, 
μεταξύ των οποίων:

■  Επιμέρους επικεφαλίδες.

■  Κουκκίδες.

37
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Πώς να βελτιώσετε 
την οπτική εικόνα 

της εκστρατείας σας

■  Πλάγιοι χαρακτήρες.

■  Χωρισμός παραγράφων.

■  Χρησιμοποίηση πλαισίων.

Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
κείμενα που φθάνουν αρκετές εκατοντάδες λέξεις, για 
παράδειγμα σε ενημερωτικά δελτία, άρθρα, δελτία 
τύπου και απευθείας ταχυδρομικές επιστολές. Με 
σωστό χειρισμό, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμους 
σηματοδότες για τους αναγνώστες, επισύροντας την 
προσοχή τους στα κύρια μηνύματα.

■  Επιλέξτε προσεκτικά τις επεξηγηματικές εικόνες: 
Βεβαιωθείτε ότι απεικονίζουν το κύριο μήνυμά σας. 
Τα κινούμενα σχέδια, αν χρησιμοποιηθούν 
προσεκτικά, μπορούν να δώσουν ζωντάνια σε ένα 
μάλλον ξηρό και πληκτικό μήνυμα υγείας και 
ασφάλειας, όπως και να απεικονίσουν ατυχήματα. 
Εντούτοις, να θυμάστε ότι και το κείμενο μόνο του 
μπορεί να προκαλέσει πολύ ισχυρή εντύπωση.

■  Επιδιώξτε σαφήνεια και απλότητα: Μην 
προσπαθήσετε να βάλετε πάρα πολλά σε μια μόνο 
σελίδα ή πίνακα ανακοινώσεων. Κάτι τέτοιο θα 
υπονομεύσει την εστίαση της εκστρατείας και θα 
προκαλέσει σύγχυση στο κοινό στο οποίο 
απευθύνεστε.

■  Χρησιμοποιήστε τα εταιρικά σας χρώματα και 
λογότυπο στο κείμενο και στις οπτικές απεικονίσεις: 
Έτσι, θα εντείνετε την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τον οργανισμό σας και θα υπογραμμίσετε τη 
συνεκτικότητα και τον επαγγελματισμό του.

Διαφημιστικές φράσεις από διάφορες εκστρατείες

«Γυρίστε την πλάτη στις μυοσκελετικές παθήσεις»

■  Χρησιμοποιεί τη σχέση μεταξύ των προβλημάτων της 
οσφυϊκής χώρας και των μυοσκελετικών παθήσεων.

■  Εμπεριέχει το μήνυμα ότι ο πόνος στην πλάτη και 
άλλες μυοσκελετικές παθήσεις δεν πρέπει να 
γίνονται ανεκτά.

■  Εκπέμπει το μήνυμα ότι ΕΣΕΙΣ είστε αυτός που 
πρέπει να κάνει κάτι.

«Επιτυχία σημαίνει κανένα ατύχημα»

■  Η εκστρατεία αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων 
στο χώρο εργασίας και επισημαίνει ότι στόχος είναι 
να σταματήσουν τα ατυχήματα.

28

27

Ένα κράτος μέλος παρουσίασε 
πληροφορίες για την αλιευτική βιομηχανία 
σε πλαστικοποιημένες κάρτες σχήματος 
ψαριού, οι οποίες έφεραν και μια τρύπα 
ώστε να μπορούν να κρεμαστούν κάπου 
σε ένα σκάφος. Έτσι, το υλικό είχε 
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει 
στο χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα 
τραβούσε και την προσοχή. Τα 
πλαστικοποιημένα υλικά μπορούν επίσης 
να είναι πιο πρακτικά για κουζίνες, 
αγροκτήματα, εργοτάξια κλπ.
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■  Υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση είναι 
στοιχεία ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

■  Συνδέει την επιχειρηματική επιτυχία με την απουσία 
ατυχημάτων στο χώρο εργασίας, κάνοντας τη 
σύνδεση ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν 
και τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων.

«Δουλεύοντας καλά μαζί»

■  Μια εκστρατεία του κλάδου των κατασκευών για τη 
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας μέσω κοινών 
προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ των 
εργοδοτών και των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.

■  Η λέξη «καλά» χρησιμοποιείται με τις δύο έννοιές 
της… «καλά» με την έννοια της καλής υγείας και 
«καλά» με την έννοια του ορθού και αποδοτικού 
τρόπου λειτουργίας.

■  Κατά την ίδια έννοια, «δουλεύοντας καλά» σημαίνει 
δουλεύοντας κατά υγιεινό και ασφαλή τρόπο, αλλά 
συγχρόνως και λειτουργώντας κατά ορθό και 
αποτελεσματικό τρόπο.

■  Η λέξη «μαζί» χρησιμοποιείται για να περάσει το 
μήνυμα ότι η δουλειά εκτελείται με συνεργασία και 
εταιρική σχέση.

«Μη γυρίζεις την πλάτη στη δουλειά»

■  Στόχος είναι η πρόληψη των οσφυϊκών κακώσεων στο 
χώρο εργασίας.

■  Η έκφραση «μη γυρίζεις την πλάτη» χρησιμοποιείται 
και με την έννοια της επιστροφής στην εργασία. 
Μέρος της εκστρατείας αφορά την αποκατάσταση 
των εργαζομένων με οσφυϊκές κακώσεις ώστε να 
επιστρέψουν στην εργασία τους.

«Δουλειά! Επικίνδυνο εγχείρημα»

■  Εκστρατεία συνδικαλιστικής οργάνωσης που 
απευθύνεται σε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους για 
θέματα ασφάλειας και σε εργοδότες και προωθεί τη 
συνεργασία για την εκτέλεση κατάλληλων και 
επαρκών εκτιμήσεων κινδύνου, όπως απαιτεί ο νόμος.

■  Η χρήση του όρου «εγχείρημα» υποδηλώνει και πάλι 
ότι είναι επιχειρηματικά αποδοτικό να δίνεται 
προσοχή στην καλή υγεία και ασφάλεια. Ο όρος 
εγχείρημα χρησιμοποιείται με την έννοια της 
επιχείρησης, αλλά και με την έννοια της ενέργειας.

«Η δουλειά δεν είναι παιχνίδι για παιδιά»

■  Είναι σοβαρή υπόθεση.

■  Είναι ένα θέμα που απαιτεί σχεδιασμό και διαχείριση.

■  Τα παιδιά δεν πρέπει να εργάζονται!

50
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Οι περισσότερες οδηγίες για την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν καταλόγους ελέγχου και 
άλλα πρακτικά εργαλεία. Επιπλέον, οι μελέτες 
πραγματικών περιπτώσεων μπορούν να αποτελέσουν 
εξαιρετικά σημαντικό μέσο για να πεισθεί ένα 
διστακτικό κοινό ότι όσα προτείνετε είναι ρεαλιστικά 
και πραγματοποιήσιμα. Ένα γενικό φυλλάδιο ή 
επεξηγηματικός οδηγός μπορεί να μετατραπεί σε μια 
σειρά κλαδικών φυλλαδίων με την προσθήκη ειδικών 
μελετών περιπτώσεων συναφών με κάθε κλάδο στις 
διάφορες εκδοχές του ή καταλόγων ελέγχου 
κατάλληλων για τον κάθε κλάδο.

9

Πρακτικά εργαλεία και
ενημέρωση με τη χρήση

παραδειγμάτων
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2.ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ 
ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ

∆ελτία τύπου

Τα δελτία τύπου είναι απαραίτητα ουσιαστικά για κάθε 
εκστρατεία, ιδίως για την έναρξή της. Σας δίνουν τη 
δυνατότητα να επιτύχετε δωρεάν κάλυψη από 
εφημερίδες, περιοδικά και από τα οπτικοακουστικά 
μέσα, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, 
επιτρέποντας έτσι στο μήνυμά σας να φθάσει σε 
χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, μέλη του κοινού στο 
οποίο απευθύνεστε.

Αλλά σε ποια έντυπα και σταθμούς πρέπει να στείλετε 
το δελτίο τύπου που ετοιμάσατε; Στη χώρα σας, θα 
υπάρχουν εκατοντάδες. Πρώτον, κάνετε έναν 
κατάλογο των εντύπων και των σταθμών που το 
επιλεγμένο κοινό σας έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
και διαβάζει ή να ακούει, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών εντύπων και του τοπικού τύπου. 
Δεύτερον, εστιάστε την προσοχή σας στα έντυπα και 
τους σταθμούς που ενδέχεται να δείξουν ενδιαφέρον 
για το θέμα σας. Δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν όλοι.

Τέλος, αφού διαγράψετε τα υπόλοιπα από τον 
κατάλογό σας, επισημάνετε τον συγκεκριμένο 
δημοσιογράφο που είναι πιθανότερο να ασχοληθεί με 
το θέμα σας. Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι των μέσων 
ενημέρωσης συχνά παρέχουν αυτή την πληροφορία. 
Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στο έντυπο ή το σταθμό. 
Στέλνετε πάντα την ανακοίνωσή σας σε συγκεκριμένο 
δημοσιογράφο και, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, 
τηλεφωνήστε του για να δείτε αν την έλαβε και αν 
χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες.

Η πρώτη παράγραφος 
πρέπει να περιέχει το κυρίως 

μήνυμα και τις επεξηγηματικές 
πληροφορίες. Πρέπει να μπορεί 

να σταθεί από μόνη της ως 
είδηση αν διαγραφεί το 

υπόλοιπο κείμενο.

Συμπεριλάβετε 
μια αναφορά σε 

έναν ειδικό για να 
γίνει πιο ζωντανή η 

ιστορία σας.

Οι 
«Σημειώσεις για τον 
εκδότη» πρέπει να 

περιλαμβάνουν χρήσιμες 
πληροφορίες που δεν εντάσσονται 

αβίαστα στο κυρίως κείμενο, όπως για 
παράδειγμα το ιστορικό του συγκεκριμένου 

προβλήματος ΕΑΥ που θέλετε να 
υπογραμμίσετε, μεθοδολογικές 

λεπτομέρειες για έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και/ή σύντομη 

περιγραφή του οργανισμού 
σας.

Αναφέρετε 
τουλάχιστον ένα όνομα 

και αριθμό επικοινωνίας, κατά 
προτίμηση με αριθμό τηλεφώνου 
οικίας ή κινητού για επικοινωνία 

εκτός ωρών εργασίας. Οι 
δημοσιογράφοι συχνά 
δουλεύουν έως αργά.
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Χρησιμοποιήστε 
διπλό διάστημα ώστε το 

κείμενό σας να διαβάζετε 
πιο εύκολα και να μπορούν 

οι δημοσιογράφοι να 
κρατήσουν 
σημειώσεις.

Προσδιορίστε 
την ημερομηνία 

δημοσίευσης αν δεν θέλετε να 
δημοσιευτεί η είδηση στα μέσα 

ενημέρωσης πριν από ένα συγκεκριμένο 
χρόνο και ημερομηνία. Οι δημοσιογράφοι 

θα σεβαστούν την επιθυμία σας. Βάζετε 
πάντα ημερομηνία στην ανακοίνωσή 

σας, ακόμα κι αν δεν υπάρχει 
περιορισμός ως προς το 

χρόνο δημοσίευσης.

Ο 
τίτλος πρέπει να 

εμπεριέχει ολόκληρη την είδηση 
και να είναι όσο το δυνατόν 

εντυπωσιακός και σαφής. Μη χάνετε το 
χρόνο σας ψάχνοντας για έναν έξυπνο 
τίτλο. Οι δημοσιογράφοι —ή μάλλον οι 

επιμελητές κειμένου— θα γράψουν τους 
δικούς τους τίτλους. Χρησιμοποιήστε 

ημίμαυρα στοιχεία ώστε ο 
τίτλος να ξεχωρίζει.

Γράψτε 
«τέλος» μετά το 

κυρίως κείμενο. Είναι μια 
συνήθης πρακτική που 

καθησυχάζει το 
δημοσιογράφο, ότι δεν 

λείπουν σελίδες.
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Απευθείας ταχυδρομικές επιστολές

Οι απευθείας ταχυδρομικές επιστολές είναι ένα 
δημοφιλές μέσο επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό 
συγκεκριμένων ατόμων, συχνά σε επακριβώς 
εστιασμένες αγορές. Αν δεν διαθέτετε δική σας βάση 
δεδομένων με ονόματα, μπορείτε εύκολα να αγοράσετε 
έναν κατάλογο από έναν ειδικό του μάρκετινγκ ή των 
απευθείας ταχυδρομικών αποστολών στην περιφέρειά 
σας. Αν απευθύνεστε σε έναν κλάδο, κάποια 
επαγγελματική ένωση μπορεί να σας επιτρέψει να 
χρησιμοποιήσετε τον κατάλογό της. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οι ενώσεις εργοδοτών κλπ. μπορεί να 
δεχθούν να περιλάβουν τις πληροφορίες σας στην 
τακτική αλληλογραφία τους. Στο χώρο εργασίας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα εσωτερικού 
ταχυδρομείου, να επισυνάψετε τις πληροφορίες στα 
εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας ή να στείλετε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απευθύνετε 
την επιστολή σας 

σε ονομαστικά 
προσδιορισμένο 

άτομο.

Αν 
θέλετε, τονίστε τα 

σημαντικά δευτερεύοντα 
μηνύματα με πλάγιους 

χαρακτήρες ή επιμέρους 
επικεφαλίδες, ή χωρίστε το 

κείμενο με κουκκίδες ώστε οι 
αναγνώστες να μπορούν να το 

διατρέχουν πιο 
γρήγορα.

Έρευνες 
απέδειξαν ότι σχεδόν 

πάντα ο κόσμος διαβάζει το 
υστερόγραφο μιας επιστολής. 

Χρησιμοποιήστε το ως 
«πρόσκληση για δράση». 

Υπενθυμίστε στους αναγνώστες 
τι θέλετε να κάνουν, γιατί και 

πότε.
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Ο 
τίτλος σας 

πρέπει να εμπεριέχει 
το κύριο μήνυμά σας ή 
αυτό που προσπαθείτε 

να «πουλήσετε».

∆ώστε 
προσωπική 

χροιά στο κείμενο 
με λέξεις όπως 

«εσείς» ή «ο 
οργανισμός 

σας».
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∆ιαφημίσεις στον τύπο

Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές διαφημίσεις

Αφίσες

■  Χρησιμοποιήστε ελκυστικές εικόνες που προκαλούν 
το ενδιαφέρον του κοινού σας. Θυμηθείτε ότι 
ανταγωνίζεστε τις υπόλοιπες διαφημίσεις του 
δημοσιεύματος.

■  Οι τίτλοι μόνοι τους θα πρέπει να παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
ο κόσμος δεν θα διαβάσει το υπόλοιπο κείμενο.

■  Κρατήστε το κυρίως κείμενο σύντομο. Το τυπικό 
μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις.

■  Περιλάβετε μια «πρόσκληση για δράση» —πείτε 
στους αναγνώστες τι θέλετε να κάνουν— είτε στον 
τίτλο είτε στο τέλος της διαφήμισης.

■  Αναφέρετε πάντα έναν αριθμό τηλεφώνου ή 
διεύθυνση επικοινωνίας για την παροχή περαιτέρω 
πληροφοριών ή βοήθειας.

■  Το ιδανικό είναι οι χαρακτήρες και τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται να ταιριάζουν με την εταιρική σας 
ταυτότητα ούτως ώστε να δημιουργείται συνεκτική 
εμφάνιση.

Ζητήστε πάντοτε επαγγελματική βοήθεια από 
εξωτερικούς οργανισμούς με εμπειρία σε αυτά τα μέσα. 
Μη διανοηθείτε καν να δημιουργήσετε τις διαφημίσεις 
μόνοι σας.

Ένα απλό μήνυμα και μια ισχυρή εικόνα είναι ό,τι 
μπορούν να δουν οι άνθρωποι που περνούν μπροστά 
από μια αφίσα. Είναι απίθανο να σταματήσουν και να 
διαβάσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

45

30
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ανακοινώσεων

Ενημερωτικά δελτία

■  Ένας δημοφιλής και απλός τρόπος να διαδώσετε το 
μήνυμα στο χώρο εργασίας.

■  Ο χώρος στους πίνακες ανακοινώσεων είναι 
περιορισμένος. Μήπως θα ήταν καλύτερο να 
τοποθετήσετε μια αφίσα μεγέθους Α4 ή Α5, αντί για 
μεγαλύτερα μεγέθη;

■  Σε μια αφίσα που τοποθετείται σε πίνακα 
ανακοινώσεων ενδέχεται να θέλετε να περιλάβετε 
κάπως περισσότερες πληροφορίες:

■  Τίτλο με έντονους χαρακτήρες που να εμπεριέχει 
το μήνυμα.

■  Δευτερεύοντα μηνύματα (όσο το δυνατόν 
λιγότερα), για παράδειγμα «Γιατί είναι σημαντικό;» 
και «Τι θέλετε να γίνει;».

Τα ενημερωτικά δελτία είναι ένα χρήσιμο μέσο για να 
παρέχετε τακτικά στον κόσμο ενημερωμένες 
πληροφορίες για τομείς όπου συμβαίνουν πολλά ή 
στους οποίους θέλετε να διερευνήσετε διάφορα 
ζητήματα σε βάθος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να 
βρείτε αρκετό υλικό για να γεμίσετε περισσότερα από 
ένα τεύχη και το χρόνο, ώστε κάθε τεύχος να είναι 
έτοιμο εγκαίρως. Αν μπορείτε να υπερβείτε και τα δύο 
αυτά εμπόδια, καλώς. Αν όχι, σκεφθείτε κάποιο 
εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας. Στο χώρο εργασίας, η 
επιτροπή ασφάλειας μπορεί να κυκλοφορεί ένα τακτικό 
φύλλο ειδήσεων, ακόμα και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, αν υπάρχει, ή χρησιμοποιώντας ένα 
συγκεκριμένο χώρο στο γενικό ενημερωτικό δελτίο για 
το προσωπικό.

■  Ενθαρρύνετε τους αναγνώστες να διαβάσουν το 
εσωτερικό αναφέροντας ποια θέματα υπάρχουν στις 
υπόλοιπες σελίδες.

■  Επισημάνετε σαφώς το κείμενο, ώστε ο κόσμος να 
γνωρίζει από πού προέρχεται.

■  Προσπαθήστε να κρατήσετε τα θέματα σύντομα και 
λακωνικά. Συνήθως, οι αναγνώστες δεν είναι 
διατεθειμένοι να καταβάλλουν προσπάθεια για να 
διαβάσουν μεγάλα κείμενα.

■  Χωρίστε τα μεγάλα άρθρα σε μικρότερα με 
επιμέρους επικεφαλίδες για να τα κάνετε πιο 
ελκυστικά.

■  Χρησιμοποιήστε λεζάντες στις εικόνες για να 
εκθέσετε και να υποστηρίξετε το κύριο θέμα σας. Αν 
μια φωτογραφία παρουσιάζει ένα νέο προϊόν, για 
παράδειγμα, μην πείτε απλώς «Το νέο προϊόν», αλλά 
κάτι σαν «Το νέο προϊόν μπορεί να μειώσει την 
έκθεση στην ηχορρύπανση κατά 15 %».3

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ — ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ!
■  Καταγγέλλετε όλες τις απειλές, 

τραυματισμούς, λεκτικές επιθέσεις ή 
παρενόχληση το συντομότερο δυνατόν.

■  Συμπληρώστε το έντυπο καταγγελίας 
(αντίγραφο διατίθεται από τον προϊστάμενο 
του τμήματός σας).

■  Επικοινωνήστε με τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες (για υποστήριξη μετά από ένα 
συμβάν, καλέστε τον εσωτερικό αριθμό 123).

Οι πληροφορίες αυτές είναι ΖΩΤΙΚΕΣ για να μας 
βοηθήσουν να αποτρέψουμε νέα επεισόδια.

Η επιτροπή ασφαλείας σας: εκστρατεία για την πρόληψη 
της βίας εις βάρος του προσωπικού.
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Φυλλάδια

Συνδιασκέψεις και εκθέσεις

Τα φυλλάδια είναι χρήσιμα για την παροχή γενικών 
πληροφοριών που μπορούν να είναι χρήσιμες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 
λεπτομερειών για συγκεκριμένους κινδύνους και 
προϋποθέσεις όσον αφορά την υγεία ή ακόμα και 
διαφημιστικού υλικού σχετικά με τον οργανισμό σας.

■  Η πρώτη σελίδα πρέπει να εξηγεί στους αναγνώστες 
όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν — τι αφορά το 
φυλλάδιο και γιατί είναι σημαντικό. Κρατήστε την 
πρώτη σελίδα και τις εισαγωγικές σελίδες όσο το 
δυνατόν πιο σύντομες για να ενθαρρύνετε τον κόσμο 
να εντρυφήσει στο φυλλάδιο.

■  Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον οργανισμό 
σας, σκεφθείτε μήπως πρέπει να περιλάβετε στο 
εσώφυλλο μια μικρή, διακριτική περιγραφή του ποιοι 
είστε και τι σας κάνει να διαφέρετε από άλλους 
συναφείς οργανισμούς.

■  Καθοδηγήστε τους αναγνώστες στο κείμενο των 
εσωτερικών σελίδων χρησιμοποιώντας τίτλους και 
επιμέρους επικεφαλίδες. Θυμηθείτε ότι οι 
περισσότεροι αναγνώστες απλώς θα ξεφυλλίσουν το 
φυλλάδιο. Οι κύριες επισημάνσεις σας πρέπει να 
ξεχωρίζουν καθαρά.

■  Τα αποσπώμενα τμήματα είναι ένας χρήσιμος τρόπος 
για να επισύρετε την προσοχή στα κύρια μηνύματα.

■  Εξετάστε το ενδεχόμενο να περιλάβετε μια θήκη στο 
οπισθόφυλλο, ώστε να μπορείτε να εσωκλείσετε 
επιπλέον υλικό προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα 
κάθε ατόμου.

Περίπτερα εκθέσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε διάφορες εκδηλώσεις

■  Δημόσιες εκθέσεις.

■  Εμπορικές/επαγγελματικές επιδείξεις.

■  Περιοδείες προώθησης.

■  Τοπικές εκθέσεις.

■  Ιδιωτικές επιδείξεις ή εγκαίνια.

■  Συνδιασκέψεις.

■  Περιοδεύουσες εκθέσεις, π.χ. σε δημόσιους χώρους, 
όπως εμπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες κλπ.

Ορισμένα κράτη μέλη και οργανισμοί χρησιμοποίησαν 
επιτυχώς λεωφορείο για τη μεταφορά της εκστρατείας 
τους και τη διάδοση του μηνύματός τους κατευθείαν 
στους χώρους εργασίας. Εκτός από τη μεταφορά 
υλικού, πηγών και καταρτισμένου προσωπικού, τα 
λεωφορεία φέρουν στην εξωτερική τους πλευρά το 
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νδιαφημιστικό σύνθημα της εκστρατείας ώστε να 
προσελκύουν δημοσιότητα κατά τις μετακινήσεις. 
Περίπτερα ασφάλειας και υγείας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επιτυχώς στο χώρο εργασίας.

Σχεδιάστε το περίπτερό σας

■  Χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα και οπτικές 
απεικονίσεις για να προσελκύσετε την προσοχή του 
κόσμου. Ει δυνατόν, διοργανώστε επιδείξεις με τη 
συμμετοχή των επισκεπτών του περιπτέρου σας. 
Μπορείτε να προβάλετε κάποια βιντεοταινία.

■  Προβάλλετε ένα απλό, σαφές μήνυμα που να 
εστιάζεται στα χαρακτηριστικά και τα οφέλη. Το 
μήνυμα πρέπει να είναι ορατό από κάποια απόσταση. 
Για τις επεξηγηματικές πληροφορίες και τα λιγότερο 
σημαντικά μηνύματα χρησιμοποιήστε μικρότερους 
τυπογραφικούς χαρακτήρες. Περιορίστε όλες τις 
πληροφορίες στο ελάχιστο, δεδομένου ότι ο 
περισσότερος κόσμος θα μείνει μόνο μερικά λεπτά 
στο περίπτερό σας. Δεν θα έχει το χρόνο να διαβάζει 
μηνύματα.

■  Τοποθετήστε ράφια με έντυπα, ούτως ώστε οι 
επισκέπτες να μπορούν να πάρουν μαζί τους τις 
πληροφορίες.

■  Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που έχουν αναλάβει το 
περίπτερο είναι φιλικά και γνωρίζουν το θέμα της 
εκστρατείας σας. Πρέπει να είναι πάντα παρόν 
τουλάχιστον ένα άτομο. Προσπαθήστε να αναθέσετε 
το περίπτερο σε ένα άτομο που έχει δεσμευτεί με τη 
συγκεκριμένη εργασία και αποφύγετε να 
χρησιμοποιήσετε κάποιον που θα προσφέρει βοήθεια 
στο περίπτερο ως «χάρη». Αν πρόκειται να στείλετε 
το δικό σας περίπτερο κλπ., βεβαιωθείτε ότι 
γνωρίζουν πώς να το εγκαταστήσουν και να το 
αποσυναρμολογήσουν.

■  Πόσα άτομα θα επισκεφθούν την έκθεση; Ποιοι θα 
είναι; Πρέπει να διαθέτετε επαρκείς ποσότητες από 
το κατάλληλο υλικό.

■  Βεβαιωθείτε ότι το περίπτερο και το υλικό θα 
φθάσουν εγκαίρως και ότι διαθέτετε αρκετό χρόνο να 
τα εγκαταστήσετε ΠΡΙΝ αρχίσει η εκδήλωση.

■  Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και υλικό – που μπορεί να περιλαμβάνει 
τραπέζι, καρέκλες, μολύβια, χαρτί, έντυπο παροχής 
πληροφοριών για να καταγράφονται οι ερωτήσεις 
των επισκεπτών, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υπολογιστή κλπ.

■  Ακολουθήστε αμέσως τις ενδείξεις που λαμβάνετε 
από την έκθεση, ιεραρχώντας τις αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών.

25
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Βιντεοταινίες Οι βιντεοταινίες είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για 
σκοπούς κατάρτισης και εκπαίδευσης και μπορούν 
επίσης να προβληθούν σε περίπτερα εκθέσεων, αλλά η 
παραγωγή τους μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή. Για να 
έχουν όσο το δυνατόν εντονότερο αντίκτυπο, η 
διάρκειά τους πρέπει να είναι γύρω στα 5 λεπτά και σε 
καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 20. Μετά από 
αυτό το διάστημα, ο χρόνος προσοχής των θεατών 
μειώνεται δραματικά. Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε τη 
συνδρομή επαγγελματιών. Συνήθως επίσης, θα 
χρειάζεται να προετοιμάσετε επεξηγηματικά έντυπα, 
τα οποία οι θεατές θα μπορούν να παίρνουν μαζί τους. 
Αν η βιντεοταινία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
κατάρτιση, εξετάστε το ενδεχόμενο να ετοιμάσετε 
κάποιες ερωτήσεις για ένα διαλογικό εργαστήριο ή 
άλλο υλικό κατάρτισης που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μαζί με τη βιντεοταινία. Σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας, μια βιντεοταινία μπορεί να είναι 
χρήσιμη:

■  Για την επίδειξη των καλών και των κακών 
πρακτικών.

■  Για δραματική αναπαράσταση, ούτως ώστε να 
προβληθεί η αλληλουχία περιστατικών που οδηγεί σε 
ατύχημα ή η ροή δραστηριότητας που απαιτείται για 
την επίτευξη της καλής πρακτικής.

■  Για να περιγραφούν οι συνέπειες μέσω θυμάτων που 
δείχνουν και συζητούν τα προβλήματα υγείας τους.

■  Για διαδραστικότητα — διακόπτοντας τη ροή της 
βιντεοταινίας για να ρωτήσουμε «τι συμβαίνει στη 
συνέχεια;» ή για την «ανίχνευση κινδύνου».

■  Για να φθάσει το μήνυμα σε ευρύτερο κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτει βίντεο, 
συμπεριλαμβανομένων σχολείων, σχολών 
επαγγελματικής κατάρτισης, κατάρτισης στο χώρο 
εργασίας, περιπτέρων εκθέσεων. Ίσως να είναι 
χρήσιμο να διατίθεται η βιντεοταινία προς ενοικίαση. 
Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την κατάρτιση 
όσων δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας ή δεν 
γνωρίζουν άριστα ανάγνωση, ή αν είναι απολύτως 
οπτικοποιημένη, για χρήση με άτομα που μιλούν 
διαφορετικές γλώσσες. Συχνά, διάφοροι κλάδοι του 
οργανισμού σας ή άλλων οργανισμών που 
διοργανώνουν δικά τους εργαστήρια σε συνδυασμό 
με την εκστρατεία σας επιθυμούν να προβάλουν μια 
βιντεοταινία.

Οι αρχές ασφάλειας και υγείας συχνά δανείζουν 
βιντεοταινίες για χρήση σε εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σε χώρους εργασίας.
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Στο πλαίσιο εκστρατείας για την εξάλειψη των μυοσκελετικών παθήσεων λόγω χειρωνακτικής διακίνησης 
φορτίων στον γεωργικό τομέα και για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ένα κράτος μέλος παρήγαγε μια βιντεοταινία.

■  Στόχος: Η υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της προληπτικής δράσης όσον αφορά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων στον γεωργικό τομέα με τη χρήση βιντεοταινίας που παρουσίαζε ορθές πρακτικές.

■  Κύριες δραστηριότητες: Παραγωγή μιας 20λεπτης μη τεχνικής άκρως οπτικοποιημένης βιντεοταινίας που 
παρουσίαζε πραγματικά και συνήθη προβλήματα λόγω της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων σε 
αγροκτήματα και πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους.

■  Τι έγινε: Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές των προβλημάτων υγείας 
στον γεωργικό τομέα. Οι πρακτικές λύσεις υπάρχουν, αλλά συχνά δεν αναγνωρίζονται ή δεν είναι ευρέως 
γνωστές. Το κοινό που επελέγη περιελάμβανε τους αγρότες, τους γεωργικούς εργάτες και τους σπουδαστές 
γεωργικών σχολών. Το κοινό αυτό δεν είναι γενικά δεκτικό όσον αφορά την ανάγνωση λεπτομερούς, 
τεχνικού υλικού. Έτσι, αποφασίστηκε να παραχθεί μια άκρως οπτικοποιημένη μη τεχνική βιντεοταινία, η 
οποία χρησιμοποιούσε «ηχητικά εφέ» και ζωντανά παραδείγματα για να περάσει το μήνυμα. Η ομάδα του 
έργου περιελάμβανε έναν επιθεωρητή  γεωργικής εργασίας, έναν ειδικό εργονομίας και έναν ειδικό 
παραγωγής βιντεοταινιών. Η βιντεοταινία γυρίστηκε σε πραγματικούς χώρους αγροκτημάτων με τη 
συμμετοχή αγροτών και γεωργικών εργατών. Οι εργασίες που περιείχε ήταν:
■  ∆ιακίνηση ζώων, π.χ. προβάτων. Λύση:

■  Μεταξύ άλλων, εξέταση του ατόμου (κατάρτιση, εμπειρία, σωματική καταλληλότητα), του εξοπλισμού 
(επιφάνειες κύλησης, περιέκτες, μηχανήματα φόρτωσης), του ζώου (υγεία και εξοικείωση με 
ανθρώπους).

■  ∆ιακίνηση μεταφορικών ταινιών αποθήκευσης κοπριάς. Λύση:
■  Χρησιμοποίηση ιδιόκτητων σαμπανιών ανύψωσης και κατάλληλου φορτωτή για την ανύψωση 

μεγάλων τμημάτων ταινίας.
■  Τοποθέτηση μικρών τμημάτων ταινίας, τα οποία μπορούν να διακινηθούν χειρωνακτικά με ασφάλεια, 

ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση αντλιών και αναδευτήρων.
■  ∆ιακίνηση τροχών ελκυστήρων. Λύση:

■  Χρησιμοποίηση ιδιόκτητου μηχανήματος διακίνησης τροχών είτε ως αυτοτελούς μονάδας είτε 
προσαρτώμενου σε ανυψωτικό όχημα. Τα μηχανήματα διακίνησης τροχών μπορούν να ανυψώσουν, 
να μεταφέρουν, να στρέψουν και να ανατρέψουν τους τροχούς βοηθώντας έτσι στην τοποθέτηση ή 
την αφαίρεσή τους από τον ελκυστήρα.

■  ∆ιακίνηση 200λιτρων βαρελιών με χημικές ουσίες (για παράδειγμα ζιζανιοκτόνα ή κτηνοτροφικά 
φάρμακα). Λύση:

■  Χρησιμοποίηση ιδιόκτητου γερανού για βαρέλια για τη μετακίνηση και την ανατροπή των 
μεγαλύτερων δοχείων.

■  Σχεδιασμός των ρυθμίσεων αποθήκευσης κατά τρόπον ώστε να μειώνεται η απόσταση μετακίνησης 
των δοχείων.

■  ∆ιακίνηση σάκων, κάδων και άλλων δοχείων. Λύση, όπου αυτό είναι δυνατό:
■  Αλλαγή σε μηχανική διακίνηση χύδην.
■  Χρησιμοποίηση φορτωτών, κυτίων μεταφοράς και ανυψωτικών οχημάτων για τη διακίνηση όλων των 

υλικών.
■  Στοιβασία των παραλαμβανομένων υλικών σε ρυμούλκα, ούτως ώστε να μπορούν να διακινηθούν 

χωρίς να χρειάζεται να ανυψωθούν από το έδαφος.

Η βιντεοταινία παρέχει επίσης πρακτικές συμβουλές για τη μείωση των κινδύνων τραυματισμού κατά την 
ανύψωση και μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης εργαλείων και βοηθητικού εξοπλισμού 
χειρωνακτικής διακίνησης για: δοχεία χημικών ουσιών, σάκους, κορμούς, συσσωρευτές, πασσάλους φρακτών, 
δέματα, μη συσκευασμένα υλικά, επιμήκεις δοκούς, μπάλες τύρφης και βάρη ελκυστήρων.

Η βιντεοταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας, ούτως ώστε να 
περιληφθεί στο διαφημιστικό υλικό για την εβδομάδα. ∆ιανεμήθηκε σε όλα τα περιφερειακά γραφεία της 
επιθεώρησης εργασίας του κράτους μέλους. Προβλήθηκε σε γεωργικές επιδείξεις. Το βασικό κοινό αποτελείτο 
από νεοπροσλαμβανόμενους γεωργικούς εργάτες, ενώ διανεμήθηκαν και περισσότερα από 250 αντίγραφα 
δωρεάν σε γεωργικές επαγγελματικές σχολές. Παρήχθη επίσης μια εκδοχή μεγαλύτερης διάρκειας για 
πώληση.
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Έρευνες

∆ιεξαγωγή εκστρατείας
μέσω του ∆ιαδικτύου

Μια προηγούμενη έρευνα μπορεί να χρησιμεύσει για 
την έναρξη της εκστρατείας, αλλά και σε 
μεταγενέστερο στάδιο για την αξιολόγησή της. Είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη αν καταπιάνεστε με έναν νέο κίνδυνο 
ή τομέα όπου δεν υπάρχουν στατιστικές. Θα πρέπει να 
προγραμματιστεί κατάλληλα ώστε να είναι βέβαιο ότι 
τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα για την έναρξη 
της εκστρατείας. Οι έρευνες πρέπει να σχεδιάζονται και 
να αναλύονται κατάλληλα, ώστε να αποδίδουν 
αξιόπιστα αποτελέσματα για τον τύπο και για το κοινό. 
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας 
προσωπικού μπορεί να καταστήσει αποτελεσματική 
την έναρξη μιας εκστρατείας στο χώρο εργασίας σας.

Το Διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό μέσο μαζικής 
επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
εκστρατεία σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
διαδραστικά. Οι δημοσιογράφοι ή άλλοι οργανισμοί 
που θέλουν να καλύψουν ειδησεογραφικά ή να 
προωθήσουν την εκστρατεία σας θα υποδεχθούν 
ευνοϊκά το γεγονός ότι μπορούν να λάβουν το υλικό 
της εκστρατείας σας σε ηλεκτρονική μορφή. Αναφέρετε 
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στα δελτία τύπου. Το 
καλύτερο είναι να αφιερώσετε ένα τμήμα της ιστοθέσης 
σας στην εκστρατεία σας και να δημιουργήσετε μια 
απευθείας διασύνδεση. Οι ειδησεογραφικές υπηρεσίες 
που λειτουργούν στο Διαδίκτυο μπορούν να 
προσφέρουν διασύνδεση με την ιστοσελίδα σας, αν 
καλύψουν το θέμα σας. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί 
θα μπορούν επίσης να διαδώσουν την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση και να δημιουργήσουν μια διασύνδεση από 
την ιστοθέση τους στη δική σας.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αφιερώσετε μια 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα στην εκστρατεία σας, ούτως 
ώστε:

■  να προσδιορίσετε τους στόχους και το 
χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας·

■  να τηρείτε τους επισκέπτες ενήμερους για τις 
εκδηλώσεις και την πρόοδο της εκστρατείας·

■  να διενεργείτε έρευνες·

■  να διαθέτετε αντίγραφα δελτίων τύπου, φυλλαδίων 
και αφισών. Έτσι, θα περιοριστεί ο προϋπολογισμός 
σας για εκτύπωση και  διανομή, ιδίως αν θέλετε να 
δημιουργήσετε πολύχρωμα εικαστικά έργα που να 
ελκύουν την προσοχή. Αυτός μπορεί να είναι ένας 
τρόπος να αυξήσετε τη διανομή του υλικού σας χωρίς 
επιπλέον κόστος. Σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε ενδιαφερομένους που δεν 
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CD-ROM

περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταχυδρομικών 
αποστολών σας. Προσπαθήστε να διαθέτετε τις 
πληροφορίες σε μορφότυπο html και pdf·

■  να προσθέσετε εικαστικά έργα, διαφημιστικές 
φράσεις κλπ. τα οποία ο τύπος και οι λοιποί 
ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τηλεφορτώσουν και 
να χρησιμοποιήσουν·

■  να χρησιμοποιήσετε με διαδραστικό τρόπο:

■  ζητώντας από οργανισμούς να λάβουν μέρος στην 
εκστρατεία μέσω της ιστοθέσης,

■  συγκεντρώνοντας επεξηγηματικές μελέτες 
περιπτώσεων ή πρακτικές δράσεις από όσους 
συμμετέχουν στην εκστρατεία,

■  αναπτύσσοντας δίκτυα εκστρατείας,

■  δημιουργώντας ένα φόρουμ συζήτησης/
ανταλλαγής ορθών πρακτικών·

■  να διαθέσετε μια ολόκληρη σειρά επεξηγηματικών 
πληροφοριών τις οποίες δεν θα μπορούσατε να 
δημοσιεύσετε και να διανείμετε με παραδοσιακά 
μέσα·

■  να διαθέσετε φωτογραφίες και εικαστικά έργα κλπ. 
που θα ήταν πολυδάπανο να τυπωθούν και να 
διανεμηθούν·

■  να δημιουργήσετε διασυνδέσεις με άλλες συναφείς 
πηγές πληροφοριών.

Πολλοί οργανισμοί διαπιστώνουν ότι η διανομή 
βασικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και 
την υγεία μέσω CD-ROM για την υποστήριξη μιας 
εκστρατείας μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική, για 
παράδειγμα για τη διάδοση των πληροφοριών σε 
μικρές επιχειρήσεις. Τα CD-ROM χωρούν μεγάλο όγκο 
πληροφοριών σε σύγκριση με ένα έντυπο δημοσίευμα 
και είναι εύκολο να αποθηκευτούν, να συσκευαστούν 
και να ταχυδρομηθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά διαδραστικό τρόπο και ως βοήθημα κατάρτισης. 
Μπορούν επίσης να ενημερώνονται τακτικά.
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Μερικές άλλες ιδέες

■  Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά έργα — ένα κράτος μέλος περιέλαβε ατυχήματα σε αγρόκτημα σε ένα 
επεισόδιο ραδιοφωνικής σειράς με θέμα τη ζωή στην ύπαιθρο.

■  Θέατρο — ένα κράτος μέλος δημιούργησε θεατρικά έργα με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.
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ς1.ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ

Ο
Οι ΜΜΕ διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και πόρους για 
να πραγματοποιήσουν δικές τους εκστρατείες ή να 
συμμετάσχουν σε άλλες. Διαθέτουν λιγότερο 
ανθρώπινο δυναμικό και δυσχερέστερη πρόσβαση 
στην ενημέρωση από ό,τι οι μεγάλες εταιρείες που 
διαθέτουν διεύθυνση ασφάλειας και υγείας. Οι 
πιθανότητες να λάβουν το μήνυμά σας μέσω του 
ειδικευμένου τύπου σε θέματα ασφάλειας και υγείας, 
για παράδειγμα, είναι ελάχιστες. Για να φθάσει σε 
αυτές, το μήνυμά σας πρέπει να τις αφορά άμεσα και να 
έχει τοποθετηθεί σε ένα χώρο όπου θα το αντιληφθούν.

Μερικές πρακτικές συμβουλές από την έρευνα του 
οργανισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

■  Χρησιμοποιήστε την προσωπική επαφή για να 
περάσετε το μήνυμά σας στις ΜΜΕ. Αν αρκεστείτε 
απλώς στη δημοσιότητα, υπάρχουν ελάχιστες 
πιθανότητες να είστε αποτελεσματικοί. Το 
αποτελεσματικότερο μέσο επαφής είναι οι επισκέψεις 
στο χώρο εργασίας, αλλά η στρατηγική προώθησης 
μπορεί να συμπεριλάβει και παρουσία σε εκθέσεις, 
κατάρτιση, εργαστήρια και περιφερειακά σεμινάρια.

■  Επιδιώξτε την ενεργό συμμετοχή αξιόπιστων εταίρων 
για τη στήριξη της εκστρατείας και τη διάδοση του 
μηνύματός της. Αυτό βοηθά να δημιουργηθεί 
ενδιαφέρον και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στο 
εσωτερικό της ομάδας στην οποία απευθύνεστε. Οι 
εταίροι σας μπορούν να είναι εργοδοτικές και 
επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια και 
ασφαλιστικοί οργανισμοί (αλληλασφάλισης). Η 
συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων θα επιτρέψει 
στην εκστρατεία να έλθει πιο κοντά στις ΜΜΕ.

■  Διατυπώστε το μήνυμά σας έτσι ώστε να ηχεί οικείο 
στους πολυάσχολους ιδιοκτήτες ΜΜΕ που θα έχουν 
πολλές προτεραιότητες. Η επικοινωνία πρέπει να είναι 
άμεση, αλλά και να εντάσσεται σε ένα επιχειρηματικό 
πλαίσιο. Οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ θα αναζητούν απλές 
λύσεις, έτοιμες να εφαρμοστούν. Προσφέρετέ τους 
πρακτικά εργαλεία και συγκεκριμένα παραδείγματα, 
καθώς και μελέτες περιπτώσεων.

■  Μη ζητάτε πάρα πολλά. Ο στόχος σας θα πρέπει να 
είναι μια σταδιακή βελτίωση, ούτως ώστε να 
υπάρξουν κίνητρα για δράση από τις ΜΜΕ.

■  Το επιχειρηματικό όφελος μπορεί να αποτελέσει 
εξαιρετικά αποτελεσματικό μήνυμα για τις ΜΜΕ, 
πολλές από τις οποίες αγωνίζονται για οικονομική 
επιβίωση.

■  Οι επιθεωρητές εργασίας και άλλες εξωτερικές 
υπηρεσίες στήριξης ενδέχεται να χρειάζονται 
ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο 
προσέλκυσης και υποστήριξης των ΜΜΕ στην 
εκστρατεία.
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■  Οι μικρότερες ΜΜΕ είναι μάλλον απίθανο να 
διαθέτουν συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο 
εργασίας. Εντούτοις, ορισμένες εθνικές αρχές 
συνεργάζονται με συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
εκστρατείες στο χώρο των ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ίσως ένα κίνητρο να 
αποδείξουν στην εργοδότρια ΜΜΕ ότι μπορούν να της 
προσφέρουν θετική στήριξη σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας, για παράδειγμα βοηθώντας τη να 
εκπληρώσει τις νομικές απαιτήσεις και παρέχοντας 
κατάρτιση.

Οι ιδέες για να φθάσει το μήνυμα στις ΜΜΕ 
περιλαμβάνουν τα εξής:

■  Ένα CD-ROM που περιείχε βασικές και ουσιαστικές 
πληροφορίες αποδείχθηκε δημοφιλές τμήμα μιας 
εκστρατείας στο χώρο των ΜΜΕ. Επισκέψεις σε 
εταιρείες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη 
της εκστρατείας βοήθησαν να διατυπωθεί το μήνυμα 
σωστά.

■  Πολλές ΜΜΕ ανήκουν σε επαγγελματικές ενώσεις. 
Δημοσιεύστε άρθρα και διαφημίσεις στα 
επαγγελματικά περιοδικά. Επίσης, το μήνυμα θα 
είναι αποτελεσματικότερο, ειδικά για τις ΜΜΕ, αν 
στοχεύει τους συγκεκριμένους κινδύνους του κλάδου 
τους χρησιμοποιώντας κλαδικά παραδείγματα. Οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται σε επαγγελματικά 
περιοδικά πρέπει να μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα 
απευθυνόμενο προς τον κλάδο. Ει δυνατόν, επιδιώξτε 
τη συμμετοχή της επαγγελματικής ένωσης ως 
εταίρου στην εκστρατεία. Έτσι, θα υπάρξει 
μεγαλύτερη αξιοπιστία και αμεσότητα.

■  Υπάρχουν οργανώσεις ή ενώσεις μικρών 
επιχειρήσεων που έχουν μέλη. Χρησιμοποιήστε τες 
για να ταχυδρομήσετε απευθείας πληροφορίες στα 
μέλη τους.

■  Ενθαρρύνετε τους μεγαλύτερους εργοδότες να 
συνεργαστούν με τους μικρούς υπεργολάβους τους σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας. Δημιουργήστε 
διαφημιστικό υλικό που να μπορεί να διανεμηθεί από 
τον μεγαλύτερο εργοδότη. Ενθαρρύνετε τους 
μεγαλύτερους εργοδότες να παράσχουν στήριξη 
στους μικρότερους μέσω ενός προγράμματος «καλής 
γειτονίας».

■  Διανείμετε τις πληροφορίες μέσω ενός εμπορικού 
επιμελητηρίου κλπ. και πραγματοποιήστε άλλες 
δράσεις συνεργασίας μέσω του εμπορικού 
επιμελητηρίου.

■  Ένα λεωφορείο στην υπηρεσία της υγείας και της 
ασφάλειας μπορεί να χρησιμεύσει ως «κινητή» πηγή 
για να διαβιβάσει και να στηρίξει το μήνυμα της 
ασφάλειας και υγείας κατευθείαν στη ΜΜΕ ή μέσα 
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ςστο χώρο εργασίας της. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, σε εκστρατείες σε 
εργοτάξια. Αν το λεωφορείο φέρει διαφήμιση στο 
εξωτερικό του, μεταφέρει συγχρόνως το μήνυμα 
στους δρόμους.

■  Πιο αποτελεσματικά είναι ίσως τα προγράμματα 
στήριξης απευθείας επαφών με τις ΜΜΕ, π.χ. μέσω 
περιφερειακών θεσμικών οργάνων ή επιθεωρητών 
εργασίας, τα οποία όμως απαιτούν εντατική χρήση 
πόρων.

■  Ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν το μήνυμα 
του επιχειρηματικού συμφέροντος για να 
διοργανώσουν «προγεύματα εργασίας», με σκοπό 
να περάσουν το μήνυμά τους στις ΜΜΕ. Οι μικρές 
συναντήσεις ή σεμινάρια 15 έως 20 ατόμων στην 
περιοχή της εταιρείας είναι ίσως 
αποτελεσματικότερα από πολυάνθρωπες 
συνδιασκέψεις.

■  Χρησιμοποιήστε προσωπικές προσκλήσεις και 
επαφές.

■  Αποτελεσματική για την επίτευξη δράσης μπορεί 
να αποδειχθεί η διεξαγωγή εκστρατειών ΜΜΕ οι 
οποίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε χώρους 
εργασίας κατά τις οποίες συμφωνούνται 
εξατομικευμένοι στόχοι με τις ΜΜΕ. Τα 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μελέτες περιπτώσεων για την 
ενίσχυση της εκστρατείας γενικά.

■  Στρατολογήστε έναν αξιόπιστο και επιτυχημένο 
επιχειρηματία για να εγκαινιάσει την εκστρατεία και 
να εξαγγείλει το επιχειρηματικό μήνυμα της καλής 
υγείας και ασφάλειας.

■  Χρησιμοποιήστε επαγγελματικές εκδηλώσεις για να 
διοργανώσετε ένα περίπτερο ή να εγκαινιάσετε μια 
δραστηριότητα.

■  Περιοριστείτε στα τοπικά πλαίσια, πράγμα που 
σημαίνει και ότι πρέπει να στοχεύσετε στον τοπικό 
τύπο.

Μια συνταγή επιτυχίας; Μια εκστρατεία για τις 
ΜΜΕ στον τομέα της τροφοδοσίας

Η αρχή ασφάλειας και υγείας ενός κράτους μέλους 
διεξήγαγε εκστρατεία για τη βελτίωση των 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των 
εστιατορίων και της τροφοδοσίας. Στον κλάδο αυτό, 
λειτουργούν πολλές ΜΜΕ. Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί 
του κλάδου συχνά δημιουργούν υποκαταστήματα με το 
σύστημα franchising, έτσι ώστε κάθε τέτοιο 
υποκατάστημα να λειτουργεί ουσιαστικά ως ΜΜΕ:

13
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■  Το πρώτο βήμα ήταν η σύσταση μιας «ομάδας 
επαφής» με τις συναφείς ομάδες που λειτουργούν 
στον κλάδο, για παράδειγμα:

■  Επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου της 
τροφοδοσίας και των ξενοδοχείων.

■  Επαγγελματική ένωση των ζυθοποιών.

■  Επαγγελματική ένωση των κατασκευαστών 
εξοπλισμού τροφοδοσίας.

■  Συνδικαλιστικές οργανώσεις.

■  Οργανισμούς τροφοδοσίας του δημόσιου τομέα.

■  Το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασίας το 
οποίο καλύπτει τους χώρους εργασίας 
ξενοδοχείων, εστιατορίων και επιχειρήσεων 
τροφοδοσίας.

■  Παρήχθη μια σειρά ενημερωτικού υλικού με 
συγκεκριμένο στόχο, αρχίζοντας από την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη νομοθεσία και τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, το κόστος των 
ατυχημάτων και το μήνυμα του επιχειρηματικού 
συμφέροντος, καθώς και τους κινδύνους που 
προκαλούν το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων ολισθήσεων, 
παραπατημάτων και πτώσεων, τραυματισμών από 
αιχμηρά αντικείμενα και εγκαυμάτων, καθώς και 
κινδύνων που συνδέονται με τον εξοπλισμό και τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων).

■  Ως μορφότυπο παροχής των πληροφοριών επελέγη 
μια σειρά δωρεάν μικρών ενημερωτικών φύλλων που 
αφορούσαν συγκεκριμένο πρόβλημα, τα οποία 
μπορούν εύκολα να φωτοτυπηθούν, να 
αναπαραχθούν στα επαγγελματικά περιοδικά ή να 
διανεμηθούν κατά τη διάρκεια επισκέψεων των 
επιθεωρητών στο χώρο εργασίας. Οι οδηγίες 
συντάχθηκαν μετά από διαβουλεύσεις με όλους όσοι 
συμμετείχαν στην ομάδα επαφής, πράγμα που 
εξασφάλισε ότι διέθεταν την υποστήριξη όλων και 
ότι το μήνυμα ήταν ορθό.

■  Δημοσιεύτηκαν πληροφορίες σε επαγγελματικά 
περιοδικά και περιοδικά των ενώσεων τροφοδοσίας, 
οι οποίες διανεμήθηκαν από τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και από άλλους οργανισμούς του κλάδου 
της τροφοδοσίας στα μέλη τους.

■  Χρησιμοποιήθηκαν επίσης επαγγελματικές 
εκδηλώσεις του κλάδου της τροφοδοσίας για τη 
διάδοση πληροφοριών.

■  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα «τροφοδοσία με 
προσοχή» διαδόθηκε σε μικρομεσαίες και άλλες 
επιχειρήσεις.

45
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ς2.ΣΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο

Οι τεχνικοί ασφάλειας, οι διευθυντές, οι εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή οι επιτροπές πρόληψης 
ενδέχεται να επιθυμούν να διεξαγάγουν εκστρατείες 
συνειδητοποίησης και κινητοποίησης για την ανάληψη 
δράσης στο δικό τους χώρο εργασίας. Πολλές από τις ιδέες 
μεγαλύτερης κλίμακας που παρουσιάζονται εδώ μπορούν 
να περιοριστούν ή να προσαρμοστούν στο χώρο εργασίας. 
Ένα γεγονός όπως η ευρωπαϊκή εβδομάδα για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μπορεί κάλλιστα να 
προσελκύσει την προσοχή σε μια εκστρατεία στο χώρο 
εργασίας. Ακολουθεί κατάλογος ελέγχου των στοιχείων 
σχεδιασμού για τη διεξαγωγή εκστρατείας στο χώρο 
εργασίας: ακόμα και στον μικρότερο χώρο εργασίας, 
μπορείτε να λάβετε δωρεάν πληροφορίες από την αρμόδια 
αρχή ασφάλειας και υγείας για διανομή, οργάνωση 
προγράμματος προτάσεων κλπ.

■  Γιατί να διεξαχθεί εκστρατεία στο χώρο εργασίας;

■  Για την προώθηση μιας νέας πολιτικής.

■  Για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.

■  Για την προώθηση δράσης όπως η δήλωση των 
ατυχημάτων, η χρησιμοποίηση βοηθητικού 
εξοπλισμού για τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων ή η διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου.

■  Ποιοι χρειάζεται να συμμετάσχουν;

■  Τεχνικός ασφάλειας.

■  Ανώτερα διευθυντικά στελέχη, για παράδειγμα για 
να εξαγγείλουν την υποστήριξη και τη δέσμευσή 
τους.

■  Επικεφαλής διευθύνσεων.

■  Συνδικαλιστικές οργανώσεις.

■  Μέλη της επιτροπής ασφάλειας.

■  Υπεργολάβοι.

■  Μερικά στοιχεία σχεδιασμού:

■  Διαθέτετε την υποστήριξη των ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών;

■  Υπάρχει η δυνατότητα να σας χορηγηθεί ένας 
προϋπολογισμός;

■  Υπάρχει η δυνατότητα στήριξης από συγκεκριμένα 
άτομα σε άλλες διευθύνσεις; Σε κάθε περίπτωση, η 
εκστρατεία σας θα χρειαστεί να βγει από το 
γραφείο σας. Ποια είναι τα σημαντικότερα άτομα 
σε κάθε χώρο εργασίας, στα οποία θα πρέπει να 
στραφείτε και να συναντήσετε;

■  Επίκειται κάποια εκδήλωση που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε, όπως μια πρωτοβουλία 
προώθησης της υγείας;

■  Εξασφαλίστε την άδεια να χρησιμοποιήσετε 
πίνακες ανακοινώσεων, εσωτερικό ταχυδρομείο, 
εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας, 
φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ.
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■  Εξετάστε τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας, ώστε 
να αποκτήσετε κάποια στοιχεία για την εκστρατεία 
σας ή διενεργήστε έρευνα στο χώρο εργασίας.

■  Υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικών υπολογιστών; 
Θα μπορούσε να σαρώσει υλικό για λογαριασμό 
σας ούτως ώστε να δημιουργήσετε μια αφίσα, ένα 
φυλλάδιο κλπ.;

■  Έχουν προγραμματιστεί κάποιες ευκαιρίες για να 
παρουσιάσετε την εκστρατεία σας; Συνεδριάσεις 
της επιτροπής ασφάλειας και υγείας, σημαντικές 
συνεδριάσεις των διευθυντικών στελεχών κλπ.

■  Επιλέξτε το μήνυμά σας. Για παράδειγμα, 
χρησιμοποιήστε το μήνυμα «οικονομίες στον 
προϋπολογισμό» για τα ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη και το μήνυμα «λιγότερες απουσίες 
προσωπικού» για τους προϊσταμένους 
διευθύνσεων.

■  Παρακολούθηση και αξιολόγηση:

■  Αν είναι δυνατόν, δώστε συνέχεια σε εκδηλώσεις 
όπως σεμινάρια, διανέμοντας, για παράδειγμα, μια 
περίληψη για το τι συζητήθηκε.

■  Αν είναι δυνατόν, αξιολογήστε την εκστρατεία. 
Αυξήθηκε η κατάρτιση; Ολοκληρώθηκαν οι 
εκτιμήσεις κινδύνου; Μειώθηκαν τα ποσοστά 
ατυχημάτων; Προσέξτε! Μια εκστρατεία μπορεί να 
εντείνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 
προβλήματα επαγγελματικής υγείας και συνεπώς 
ενδέχεται να αυξήσει τον αριθμό προβλημάτων 
υγείας που γνωστοποιούνται. Αυτό που μπορεί να 
εμφανίζεται ως αρνητική επίπτωση είναι στην 
πραγματικότητα θετική επίπτωση.

■  Μερικές ιδέες:

■  Χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή εβδομάδα για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ή επιλέξτε 
ένα θέμα για το οποίο διεξάγεται ήδη εκστρατεία 
από την αρμόδια αρχή ασφάλειας και υγείας στην 
οποία υπάγεστε.

■  Διοργανώστε ημερίδα με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό ή μια ημέρα ευαισθητοποίησης με θέμα την 
υγεία και την ασφάλεια. Προσκαλέστε ομιλητές 
από τις αρχές ασφάλειας και υγείας, από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ. και ζητήστε τους 
να στήσουν περίπτερα.

■  Διοργανώστε μια έκθεση στο χώρο εργασίας, για 
παράδειγμα στην είσοδό του.

■  Διανείμετε πληροφορίες που έχουν παραχθεί στην 
επιχείρηση ή ζητήστε αντίγραφα από την αρχή 
υγείας και ασφάλειας στην οποία υπάγεστε.

■  Δημοσιεύστε πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο 
της επιχείρησης.
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■  Εγκαινιάστε ένα ενημερωτικό φύλλο για θέματα 
ασφάλειας που θα συντάσσεται από την επιτροπή 
ασφάλειας.

■  Διανείμετε πληροφορίες για την εκστρατεία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εισαγάγετέ τες στην 
ιστοθέση (πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν 
εσωτερικό Διαδίκτυο για το προσωπικό).

■  Προβάλετε μια βιντεοταινία. Πολλές αρχές 
ασφάλειας και υγείας δανείζουν βιντεοταινίες.

■  Διενεργήστε ειδικές εκτιμήσεις κινδύνου για το 
θέμα της εκστρατείας.

■  Θέσετε στόχους πρόληψης με κάθε διεύθυνση 
ξεχωριστά.

■  Διοργανώστε μια σειρά εργαστήρια σε κάθε 
διεύθυνση.

■  Χρησιμοποιήστε τις επισημάνσεις μιας διεύθυνσης 
όσον αφορά τους κινδύνους σε μια άλλη 
διεύθυνση.

■  Διοργανώστε διαγωνισμούς και παιχνίδια 
γνώσεων:

●  Διαγωνισμό αφίσας.

●  Διαγωνισμό διαφημιστικής φράσης.

●  Διαγωνισμό γνώσεων σχετικά με την ασφάλεια 
και την υγεία μεταξύ διευθύνσεων.

●  Διαγωνισμό για λύσεις καλής πρακτικής

■  Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να διατυπώσουν 
τις ιδέες τους για βελτιώσεις και ορθές πρακτικές, 
προβλέποντας ίσως κάποιου είδους ανταμοιβή.

Η σπονδυλική στήλη στο μέλλον

Στο πλαίσιο μιας γενικής πρωτοβουλίας για 
τη μείωση των ατυχημάτων που 
προκαλούνται από τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων, ένα νοσοκομείο 
διοργάνωσε ημερίδα για το κοινό με θέμα 
την ασφάλεια και την υγεία, η οποία 
σχεδιάστηκε από την επιτροπή ασφάλειας. 
Η διεύθυνση προσωπικού και η 
συνδικαλιστική οργάνωση έστησαν 
ενημερωτικά περίπτερα με έντυπα και με 
προσωπικό το οποίο απαντούσε σε 
ερωτήσεις. Η τοπική αρχή ασφάλειας και 
υγείας έστησε επίσης ένα περίπτερο με 
υλικό, ενώ ένας τοπικός προμηθευτής 
βοηθητικού εξοπλισμού μετακίνησης 
ασθενών διοργάνωσε επιδείξεις. 
Προγραμματίστηκε επίσης ένα μικρό 
σεμινάριο στο οποίο προσκλήθηκαν 
αρμόδιοι προϊστάμενοι διευθύνσεων. 
Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονταν 
ένα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, ένας 
εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης και ένας εκπρόσωπος της 
τοπικής επιθεώρησης εργασίας.
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
Ακολουθούν μερικές πηγές περαιτέρω πληροφοριών για εκστρατείες ασφάλειας και υγείας, καθώς και για 

υλικό εκστρατειών, τμήμα του οποίου έχει περιληφθεί στο παρόν έγγραφο. Λεπτομέρειες και υλικό για 

εκστρατείες παρέχονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Όλες οι δημοσιεύσεις 

του οργανισμού, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχει η ιστοθέση http://osha.eu.int μπορούν να 

τηλεφορτωθούν ατελώς. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εκστρατείες παρέχονται στη διεύθυνση 

http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Επίσης, τα Ενημερωτικά δελτία του οργανισμού 

περιέχουν εκθέσεις για τις πιο πρόσφατες εκστρατείες στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη και μπορούν να 

τηλεφορτωθούν στη διεύθυνση http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   Το θέμα της ευρωπαϊκής εβδομάδας ασφάλειας και υγείας στην εργασία 2001, η οποία διεξάγεται 

από τα κράτη μέλη τον Οκτώβριο 2001 είναι «Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων». Περισσότερες 

πληροφορίες δίδονται στη διεύθυνση http://osha.eu.int/ew2001/.

 2   Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής 

εβδομάδας 2000 που είχε θέμα «Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία» και αφορούσε την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων δίδονται στη διεύθυνση 

http://osha.eu.int/ew2000/.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ανασκόπηση των εκστρατειών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο 

δίδονται στη διεύθυνση http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/

Η ιστοθέση του οργανισμού συνδέεται με τις ιστοθέσεις των κρατών μελών, όπου δίδονται πληροφορίες 

σχετικά με τις εθνικές δραστηριότητες κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα και άλλες εκστρατείες.

Τεχνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

 3   «Η Ευρώπη σε κόπωση» εκστρατεία για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που οφείλονται 

στην εργασία: http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html. 

 4   Στήριξη για τη διεθνή ημέρα κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων.

 5   Αυστρία — «Backen wir». Ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε αρτοποιεία. Περισσότερες 

πληροφορίες από τη δρα Elsbeth Huber, Zentral Arbeitsinspektorat, τηλ. (43-1) 711 00 63 81.

Αυστρία — Συμβούλιο Αποζημίωσης Εργαζομένων (AUVA).

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (ασφάλεια και υγεία στην εργασία) CD-ROM για μικρές 

επιχειρήσεις (AUVA σε συνεργασία με διάφορους εταίρους).

 7   Πακέτο μέσων για το σχολικό πρόγραμμα μαθητευομένων μηχανικών αυτοκινήτων. Περισσότερες 

πληροφορίες: Ing. Mag. C. Schenk, δρ M. Rotte, AUVA.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200 Βιέννη, www.auva.at.

 8   Αυστρία — Bundesarbeitskammer. Referat Arbeitnehmerlnnenschutz Prinz Eugen Straße 20-22, 1040, 

Βιέννη, Αυστρία. Ενημερωτικό CD-ROM (ξαναβρείτε τη φόρμα σας) και φυλλάδιο που εκδόθηκε στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εκστρατείας της ευρωπαϊκής εβδομάδας 2000 με συμμετοχή στο έργο 

διαφόρων εταίρων.

Βέλγιο — Prevent, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

 9   Προφύλαξη οθόνης με ασκήσεις για την πρόληψη της καταπόνησης http://www.prevent.be/screensaver/. 

Μια σειρά αφίσες του Prevent στη διεύθυνση http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches.

 10   Βέλγιο — Ασφαλίσεις KBC και Ιατρικός Οργανισμός Handcentra, εκστρατεία με θέμα «Τα χέρια 

είναι ευάλωτα, τα χέρια είναι πολύτιμα». Για λεπτομέρειες: KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, Β-

3000 Leuven.
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Δανία — Arbejdstilsynet, Εθνική Αρχή Εργασιακού Περιβάλλοντος www.arbejdstilsynet.dk.

 11   Πρόγραμμα εκστρατείας τομεακής επιθεώρησης για τον κλάδο των χυτηρίων. Περισσότερες 

λεπτομέρειες από τον Lars Rasmussen, τηλ. (45) 39 15 22 10, E-mail: LRA@arbejdstilsynet.dk 63.

 12   Περίπτερο έκθεσης της τοπικής επιθεώρησης εργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

ευρωπαϊκής εβδομάδας 2000.

 13   Δανία — BST Esbjerg. Σειρά αφισών από εκστρατείες στη διεύθυνση 

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm και 

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm π.χ. «Σταματήστε πριν καείτε», αφίσα για την 

καταπόνηση.

 14   Δανία — NUL Arbejdsulykker. Yλικό εκστρατείας http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html.

 15   Φινλανδία — Invalidilitto ry, Kumpulantie 1 A, FIN-00520 Ελσίνκι. Φυλλάδιο για τη μετακίνηση 

προσώπων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εβδομάδας 2000.

 16   Φινλανδία — Eβδομάδα τοπικών κοινοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες από την Επιθεώρηση 

Ασφάλειας και Υγείας του Kymi, PO box 145, FIN-53101 Lappeenranta.

 17   Φινλανδία — Wellmedia. Υλικό της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 2000. Επαφές στη 

διεύθυνση http://www.wellmedia.fi/.

 18   Γαλλία — Eurogip Infos. Tεύχος της 27ης Μαρτίου 2000, 55, rue de la Fédération, F-75015 Παρίσι.

 19   Γαλλία — INRS. Μια σειρά αφίσες του INRS στη διεύθυνση http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html. 

 20   Γαλλία — INRS. «Γελοιογραφίες» που κυκλοφόρησαν ως ένθετο στο περιφερειακό περιοδικό 

«Prévenir» που εκδίδει το ασφαλιστικό ταμείο CRAM, Caisses régionales d’assurance maladie. 

 21   Γαλλία — Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας. Kοινή πρωτοβουλία για τους τραυματισμούς του 

προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης από βελόνες. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 

http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf και 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm.

Γερμανία — BAUA. «Medieneinsatz im Arbeitsschutz», χρησιμοποίηση των μέσων ενημέρωσης στην ΕΑΥ, 

BAUA, Γερμανία.

Γερμανία — BAUA (1999). Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3. Medienworkshop 

’98, Ντόρτμουντ 1998. 

 22   Γερμανία — BGZ. Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Εκστρατεία για τη 

μείωση της δερματίτιδας που προκαλείται από το σκυρόδεμα. Λεπτομέρειες από τον οργανισμό Gisbau, 

Gefahrstoff-Informationssystem der Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Straße 6, D-

60389 Φραγκφούρτη, www.GISBAU.de.

Γερμανία — Breucker Gregor e.a. (1998). Παράγοντες επιτυχίας για την προώθηση της υγείας στο χώρο 

εργασίας. Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας, δημοσίευση έργου αριθ. 1. 

Έσσεν: Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιρικών Ταμείων Ασφάλισης Υγείας, BKK Bundesverband. 

http://www.baua.de/whp-net/.

 23   Ελλάδα — Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας. Eυρωπαϊκή 

εβδομάδα 2000, ενημερωτικό φυλλάδιο για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων «Τι πρέπει να γνωρίζει ο 

καθένας για το σώμα του».

Ελλάδα, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας και 

Υγείας, http://www.osh.gr/European, εκστρατεία πληροφόρησης ευρωπαϊκής εβδομάδας.

Ιρλανδία, Αρχή Υγείας και Ασφάλειας. 

 24   Λεπτομέρειες για εκστρατείες όπως η εκστρατεία με θέμα «Ασφαλείς πόλεις/ασφαλής εργασία στη 

διεύθυνση http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm.
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 25   Δραστηριότητες της ευρωπαϊκής εβδομάδας 2000, συμπεριλαμβανομένης διαφημιστικής εκστρατείας 

στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προγράμματος. περιφερειακών σεμιναρίων. Βλέπε ιστοθέση 

http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm.

 26   Πρόγραμμα ασφάλειας στα αγροκτήματα για μαθητές σχολείου, ποιητικός διαγωνισμός.

 27   Διαφημιστική εκστρατεία με τη χρησιμοποίηση διάσημων προσώπων.

 28   Πλαστικοποιημένη κάρτα για την ασφάλεια στην αλιεία.

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω δραστηριότητες από την Αρχή Υγείας 

και Ασφάλειας, HAS, 10 Hogan Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, http://www.hsa.ie.

 29   Ιταλία — Emilia-Romagna, περιφερειακή ενημερωτική εκστρατεία για τον αμίαντο με θέμα 

«Togliamocelo Dalla Testa ‘Amianto Stop’». http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm. 

 30   Ιταλία — Regione Lazio, Giunta Regionale, αφίσα που δημιουργήθηκε για το ευρωπαϊκό έτος 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm (επιλέξτε το «Portale 

sanità» για να επισκεφθείτε το τμήμα που αφορά την υγεία και ασφάλεια). 

 31   Ιταλία — CGIL, CISL, UIL. Ειδική έκδοση του περιοδικού 2087 για τις μυοσκελετικές παθήσεις στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εβδομάδας 2000. 

 32   Λουξεμβούργο — Association d’assurance contre les accidents, γραφεία: 125, route d’Esch, L-1471 

Λουξεμβούργο. 

 33   Κάτω Χώρες — TNO Arbeid. Παραδείγματα εκστρατειών και επεξηγηματικό υλικό στη διεύθυνση: 

http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm 

http://www.arbo.nl/publications/campaigns/.

 34   Κάτω Χώρες — Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, εκστρατεία με θέμα «Σταματήστε τις κακώσεις 

λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας», 1999.

 35   Πορτογαλία — IDICT. Λεπτομέρειες για εκστρατείες στην ιστοθέση 

http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm για παράδειγμα, εκστρατεία για την κλωστοϋφαντουργία.

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων: 

 36   Πρόγραμμα του IDICT «ασφαλής χώρος εργασίας».

 37   Πρόγραμμα του IDICT για τα σχολεία «ασφαλής εργασία, καλύτερο μέλλον».

Περισσότερες λεπτομέρειες από το IDICT, Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600 –205 Λισσαβόνα.

Ισπανία, INSHT. Κατάλογος με όλες τις αφίσες υπάρχει στη διεύθυνση 

http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. Τα παραδείγματα εκστρατειών και υλικού 

περιλαμβάνουν: 

 38   «Silla de ruedas»: http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm.

 39   Αφίσα «No te dejes pegar por los pegamentos» 

http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg ή 

http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm

Η εκστρατεία «Hace diez minutos» http://es.osha.eu.int/news/#noticias περιλαμβάνει ένα «tríptico» 

και ένα «documento». Μέσω της διασύνδεσης αυτής μπορούν να αναζητηθούν επίσης ειδήσεις για 

εκστρατείες άλλων οργανισμών.

 40   Ισπανία — Κοινωνικό Ινστιτούτο Ναυτιλίας (IMS), «Η ασφάλειά σας στο πλοίο δεν είναι παιχνίδι». 

Περισσότερες πληροφορίες από το INSHT, c/Torrelaguna 73, E-28027 Mαδρίτη. 

 41   Ισπανία — CC.OO. Εκστρατεία για τις μυοσκελετικές παθήσεις 

http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix. Περισσότερες πληροφορίες από τον Angel Carcoba, 

Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, Ε-28010 Mαδρίτη.
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 41a   «Χαλάκι» για ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή με θέμα την ασφάλεια των εργαζομένων σε οθόνες 

τερματικών από την CC.OO. Federación sindical de administración pública. 

 42   Ισπανία — UGT. Διεθνής ημέρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 

28 Απριλίου. Υλικό της εκστρατείας στη διεύθυνση http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm.

 43   Σουηδία — Μεικτό Συμβούλιο Εργατικής Ασφάλειας. Εκστρατεία για τις ισοκυανικές ενώσεις. Όλο 

το υλικό, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ. διατίθεται στην 

ιστοθέση http://www.asn.se/service/isoc.html (σουηδικά) ή http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html 

(αγγλικά).

Σουηδία — Arbetsmiljoverket. Αρχή Εργασιακού Περιβάλλοντος. Αυτή η ιστοθέση περιέχει όλα τα 

εξώφυλλα των φυλλαδίων της αρχής, αφίσες κλπ. 

http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm.

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (τώρα τμήμα του οργανισμού Arbetsmiljoverket). Αφίσα από τις δραστηριότητες 

της εκστρατείας για τις μυοσκελετικές παθήσεις 2000.

 45   Η Εκτελεστική Αρχή Υγείας και Ασφάλειας (HSE) http://www.hse.gov.uk έχει δημιουργήσει διάφορα 

περίπτερα εκθέσεων και επεξηγηματικά φυλλάδια που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους, 

καθώς και διαφημιστικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους κινδύνους.

Λεπτομέρειες για τις εκστρατείες στη διεύθυνση http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Για παράδειγμα: 

 46   Εκστρατεία με θέμα «Καλή υγεία για καλές δουλειές».

 47   Βιντεοταινία της HSE με τίτλο «Πίσω στο αγρόκτημα» για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στον 

γεωργικό τομέα, ISBN 0 7176 1866 8, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

εκστρατείας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 2000. Ηλεκτρονικές παραγγελίες στη διεύθυνση 

http://www.hsebooks.co.uk από το HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βιντεοταινία χρησιμοποιεί πρόσθετο σχολιασμό. Αλλάζοντάς τον, διατίθεται και σε άλλες γλώσσες. 

Πληροφορίες από τον Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and 

Advisory Services, Health and Safety Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, Hνωμένο Βασίλειο.

 48   Ηνωμένο Βασίλειο — Εκστρατεία με συνεργασία HSE και κλάδου κατασκευών και θέμα «Δουλεύοντας 

καλά μαζί». Παράδειγμα διεξαγωγής εκστρατείας μέσω ιστοθέσης. http://wwt.uk.com/.

 49   Ηνωμένο Βασίλειο — Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (TUC), εκστρατεία για τις 

οσφυϊκές κακώσεις http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm. Εταίροι οργανισμοί: The Forum of 

Private Business, ιστοθέση: www.fpb.co.uk. BackCare, ιστοθέση: www.backpain.org. Πληροφορίες για 

άλλες εκστρατείες της TUC στη διεύθυνση http://www.vl28.dial.pipex.com/.

 50   Ηνωμένο Βασίλειο — Unison. Λεπτομέρειες για δραστηριότητες σχετικά με την υγεία και την 

ασφάλεια, όπως εκτίμηση κινδύνων και συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, καθώς και 

εκστρατεία για τους τραυματισμούς από βελόνες στη διεύθυνση 

http://www.unison.org.uk/home/index.htm. 

 51   Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου — Υπουργείο Υγείας. Εκστρατεία μηδενικής ανοχής κατά της 

βίας εις βάρος του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης. Λεπτομέρειες στη διεύθυνση 

http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm.

Ιστοθέση περιοδικού Hazards: διασυνδέσεις με εκστρατείες ασφάλειας και υγείας διαφόρων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διεύθυνση www.hazards.org/campaigns.

Νέα Ζηλανδία — Υπουργείο Εργασίας. «Έξυπνες ιδέες για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας 

στο χώρο εργασίας σας — Από το Α ώς το Ω». Λεπτομέρειες για τον τρόπο παραγγελίας αυτού του 

δημοσιεύματος που προσφέρεται δωρεάν από την Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας του 

Υπουργείου Εργασίας της Νέας Ζηλανδίας στη διεύθυνση 

http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

Eταιρική εκστρατεία για την ευρωπαϊκή εβδομάδα
Στόχοι: Η ευρωπαϊκή εβδομάδα είναι μια ενημερωτική εκστρατεία που έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη 
ένα χώρο όπου να μπορεί να εργάζεται κανείς υπό συνθήκες ασφάλειας και υγείας, προωθώντας δραστηριότητες 
για τη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων. Κύριος στόχος της είναι η τόνωση των 
δραστηριοτήτων ΕΑΥ σε εξατομικευμένους χώρους εργασίας. Ένας δευτερεύων στόχος της είναι η προώθηση της 
κοινής ευρωπαϊκής θέσης και δραστηριότητας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, όπως οδηγιών και 
κατευθυντηρίων γραμμών.

Ομάδες στις οποίες απευθύνεται: Συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί, εταιρείες και χώροι εργασίας κάθε μεγέθους 
και κλάδου. Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι όσοι ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, 
και ιδίως θεσμικά όργανα και οργανισμοί ασφάλειας και υγείας, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις 
εργοδοτών, εταιρείες, διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι και τεχνικοί ασφάλειας. Καταβάλλονται ειδικές προσπάθειες 
για την παραγωγή υλικού και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που να άπτονται των ενδιαφερόντων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Από τους συμμετέχοντες οργανισμούς αναμένεται να τονίσουν το ευρωπαϊκό στοιχείο της 
δραστηριότητάς τους.

Εταίροι: Πρόκειται για εκστρατεία που διεξάγεται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και σε μεγάλη κλίμακα. Συντονίζεται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και υποστηρίζεται από όλα τα κράτη 
μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομοσπονδίες 
εργοδοτών. Προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να επικεντρωθεί η προσοχή στη σημασία της ασφάλειας και της υγείας 
στο χώρο εργασίας. Συντονίζεται από τον οργανισμό και διεξάγεται και στα 15 κράτη μέλη, αλλά και εκτός αυτών, για 
παράδειγμα στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρόνος και διάρκεια: Η ίδια η εβδομάδα είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο. Η 
εκστρατεία, ωστόσο, είναι ετήσια και διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εβδομάδα πραγματοποιείται προς το 
τέλος της εκστρατείας ή αμέσως μετά. Οι συμμετέχοντες εταίροι διαθέτουν κάποια ευελιξία. Κάθε κράτος μέλος επιλέγει 
μια συγκεκριμένη εβδομάδα του Οκτωβρίου λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, κάποια χρονιά, 
ένα κράτος μέλος επέλεξε διαφορετική εβδομάδα για τις δραστηριότητές του σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις, 
ούτως ώστε να συμπέσει με μια εθνική εβδομάδα για την οσφυαλγία που διοργάνωνε μια ΜΚΟ, πράγμα που επέτρεψε 
και στους δύο να πραγματοποιήσουν κοινές δραστηριότητες.

Κεντρικά μηνύματα: Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, ποιο είναι 
το κόστος τους, αν μπορούν να προληφθούν ιδίως με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν μεταφερθεί 
στην εθνική νομοθεσία, πρόσκληση να χρησιμοποιηθεί η εβδομάδα από τους ίδιους τους αποδέκτες με σκοπό την 
οργάνωση δραστηριοτήτων πρόληψης για να αποφευχθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Μορφή και μέθοδοι:

■  Πρόκειται για αποκεντρωμένη εκστρατεία που ανοίγει νέες δυνατότητες. Το βασικό ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, 
αφίσες, ενημερωτικά φύλλα, λογότυπο και διαφημιστική φράση) παράγεται σε όλες τις γλώσσες των κρατών 
μελών. Τα κράτη μέλη παράγουν το δικό τους υλικό και σχεδιάζουν δραστηριότητες ανάλογα με τις εθνικές τους 
συνθήκες και ανάγκες. Τα κράτη μέλη, με τη σειρά τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενθαρρύνουν όλους όσους 
ενδιαφέρονται για την ΕΑΥ, μέχρι το επίπεδο του χώρου εργασίας, να συμμετάσχουν. Ορισμένα, για παράδειγμα, 
αποστέλλουν ταχυδρομικώς πληροφορίες σχετικά με την εβδομάδα σε μεγάλο αριθμό χώρων εργασίας και 
χρησιμοποιούν τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διανομή πληροφοριών στα μέλη τους. Πολλές 
από αυτές τις οργανώσεις παράγουν το δικό τους υλικό και χρησιμοποιούν την εβδομάδα ως πόλο έλξης για τις 
δικές τους δραστηριότητες. Πολλά από τα υπόλοιπα παραδείγματα δραστηριοτήτων διαφόρων εκστρατειών που 
περιγράφονται εδώ πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της ενημερωτικής εκστρατείας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα.

■  Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα νέο θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η προσοχή και το οποίο αποφασίζεται κατόπιν 
συμφωνίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες (εθνικές διοικήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
εργοδότες).

■  Δεν υπάρχει προκαθορισμένη φόρμουλα για τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής εβδομάδας, οι οποίες μπορούν να 
είναι από απλές έως φιλόδοξες.

■  Μεταξύ των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρους εργασίας περιλαμβάνονται:

■  ειδικές δραστηριότητες επισήμανσης και εκτίμησης κινδύνων, έλεγχοι ασφάλειας στο χώρο εργασίας κλπ.·

■  σεμινάρια ή εργαστήρια κατάρτισης·

■  εκθέσεις με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας·

1 2
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■  ενημερωτικό υλικό με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο χώρο εργασίας·

■  προγράμματα «καλής γειτονίας» που ενθαρρύνουν μεγαλύτερες εταιρείες να παράσχουν στήριξη στις μικρότερες·

■  διαγωνισμοί ή προγράμματα εισηγήσεων για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλής πρακτικής·

■  ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων και/ή των εκπροσώπων τους·

■  εγκαινίαση μιας νέας πολιτικής στο χώρο εργασίας για την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας πρόληψης κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας.

■  Mεταξύ των δραστηριοτήτων εθνικών και περιφερειακών οργανισμών περιλαμβάνονται:

■  διανομή ενημερωτικών πακέτων·

■  διαφημίσεις σε λεωφορεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς κλπ.·

■  παρουσίαση βιντεοταινιών ή νέων κατευθυντηρίων γραμμών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας·

■  παρουσίαση περιφερειακής ομάδας δικτύωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας·

■  αναγγελία των αποτελεσμάτων έρευνας ή ενός νέου προγράμματος πρόληψης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας·

■  διεξαγωγή διαγωνισμών καλής πρακτικής·

■  διοργάνωση ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής επανδρωμένης με ειδικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

■  Στην ιστοθέση του οργανισμού και στις αντίστοιχες ιστοθέσεις των κρατών μελών εντάσσεται ειδική σελίδα για την 
ευρωπαϊκή εβδομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οργανισμοί ενθαρρύνονται να παράσχουν πληροφορίες από τις 
ιστοθέσεις τους. Το υλικό και το λογότυπο μπορούν να τηλεφορτωθούν ατελώς.

■  Πρόκειται για μια κυλιόμενη σειρά εκστρατειών και η εμπειρία δείχνει ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα ρεύμα και ότι 
τα κράτη μέλη αρχίζουν να αναπτύσσουν τις δομές που απαιτούνται για τη διατήρησή του. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός χώρων εργασίας συμμετέχει ενεργά κάθε 
χρόνο.

Εκστρατεία συνδικαλιστικής οργάνωσης σε σύμπραξη με εργοδότες για την 
εκτίμηση κινδύνων 
Γενικός στόχος: Η μεγαλύτερη συμμόρφωση των χώρων εργασίας από άποψη ασφάλειας και υγείας με τη νομοθεσία 
περί ασφάλειας και υγείας, και ιδίως η διεξαγωγή από τους εργοδότες του δημοσίου τομέα των εκτιμήσεων κινδύνων που 
απαιτούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η εθνική νομοθεσία.

Ειδικοί στόχοι:

■  Να διεξαγάγει κάθε εργοδότης εκτίμηση κινδύνων σε συνεννόηση με τη συνδικαλιστική οργάνωση.

■  Να πεισθούν οι εργοδότες να «προσυπογράψουν την ασφάλεια» δημοσίως μαζί με τη συνδικαλιστική οργάνωση και 
να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ σωματείου και εργοδοτών.

Διάρκεια και χρόνος:

■  Εκστρατεία διάρκειας ενός έτους.

■  Χρησιμοποίησε μια κυβερνητική αλλαγή και μια νέα κυβερνητική πολιτική προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων. Ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία συμφώνησε 
να στηρίξει την έναρξη της εκστρατείας.

■  Η εκστρατεία σχεδιάστηκε να εγκαινιαστεί τον Μάιο, ώστε να υπάρχει διάστημα αρκετών μηνών έως την ευρωπαϊκή 
εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία τον Οκτώβριο, οπότε εγκαινιάστηκε μια δεύτερη φάση 
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί ασφάλειας από το χώρο εργασίας κλήθηκαν να επιθεωρήσουν το χώρο 
εργασίας και να αναζητήσουν ενδεχόμενα προβλήματα σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων.

■  Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Η 28η Απριλίου εορτάστηκε διεθνώς ως ημέρα των 
εργαζομένων, για να επαναληφθεί άλλη μια φορά το μήνυμα της εκστρατείας και για να συνεχιστεί η δραστηριότητα 
που άρχισε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και πέραν του τυπικού χρόνου ζωής της.

Προϋπολογισμός: Περιελάμβανε κονδύλια που προορίζονταν να διατεθούν συγκεκριμένα στους διαφόρους κλάδους 
και περιφέρειες για την πρόωθηση δικών τους δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Oργάνωση: Συστήθηκε ομάδα εκστρατείας από τη διεύθυνση ασφάλειας και υγείας, από κλαδικές ομάδες και 
περιφερειακές υπηρεσίες, από τη διεύθυνση κατάρτισης και από τον τομέα του τύπου και διαφήμισης. Αυτό ήταν πολύ 
σημαντικό για να εξασφαλιστεί ότι την εκστρατεία θα την ενέκρινε ολόκληρη η συνδικαλιστική οργάνωση και ότι στο 
χώρο εργασίας θα πραγματοποιείτο μια εθνική δραστηριότητα. Η εκτίμηση κινδύνων είναι πολύ ευρεία και οι κλαδικές 
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ομάδες, οι περιφέρειες και οι κλάδοι των χώρων εργασίας ενθαρρύνθηκαν να προσαρμόσουν την εκστρατεία και να την 
εστιάσουν στον(στους) κίνδυνο(κινδύνους) που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτούς

Mέθοδοι:

■  Παρήχθησαν φυλλάδια και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και πρακτικό υλικό, όπως αφίσες, 
αυτοκόλλητα και «εικαστικά έργα» για τη διαδικασία της εκτίμησης κινδύνων, τα οποία διανεμήθηκαν σε κάθε 
κλαδικό χώρο εργασίας όπου δραστηριοποιείται η συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ οι εργοδότες ενθαρρύνθηκαν 
να λάβουν και να χρησιμοποιήσουν το ίδιο υλικό. Το υλικό παρήχθη και εκτυπώθηκε πριν από την έναρξη της 
εκστρατείας. Δεδομένου ότι η εκστρατεία αφορούσε τη βελτίωση της συμμόρφωσης, για τις κατευθυντήριες γραμμές 
της συνδικαλιστικής οργάνωσης χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες και οι κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής αρχής 
ασφάλειας και υγείας.

■  Οργανώθηκε κατάρτιση για συνδικαλιστικούς διαπραγματευτές των διαφόρων κλάδων και συντονιστές της 
εκστρατείας στις περιφέρειες, εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο χώρο εργασίας, κοινή κατάρτιση 
στο χώρο εργασίας με συμμετοχή των εργοδοτών και της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η κατάρτιση σχεδιάστηκε και 
παρασχέθηκε πριν από την έναρξη της εκστρατείας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκειά της.

■  Συντάχθηκε κείμενο επιστολής προς τους εργοδότες το οποίο χρησιμοποίησαν οι διάφοροι κλάδοι ανά περιφέρεια 
και χώρο εργασίας για να απευθύνουν επιστολές στους τοπικούς εργοδότες, να εξηγήσουν την εκστρατεία και να 
τους καλέσουν να συμμετάσχουν. Οι εργοδότες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις κινδύνων για την υγεία 
και την ασφάλεια από κοινού με τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης για θέματα ασφάλειας και 
στη συνέχεια να επεξεργαστούν κοινό σχέδιο προτεραιοτήτων και δράσης με τη συνδικαλιστική οργάνωση για την 
υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων. Οι εργοδότες κλήθηκαν να κάνουν δηλώσεις στον τοπικό τύπο από κοινού 
με το σωματείο όταν «προσυπέγραφαν» την εκστρατεία.

■  Συντάχθηκαν υποδείγματα επιστολών προς τον τοπικό τύπο.

■  Από την ιστοθέση του σωματείου διατέθηκε πρότυπο υλικό, όπως ανακοίνωση προς τον τύπο, διαφημιστικές φράσεις, 
σκίτσα και άλλα εικαστικά έργα για χρήση σε τοπικό επίπεδο ή για να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες σε 
έντυπα της επιχείρησης.

■  Διεξήχθη εκστρατεία προβολής στον εθνικό τύπο με συντονισμένη περιφερειακή προβολή. Το εθνικό γραφείο 
συνέταξε «πρότυπες» ανακοινώσεις προς τον τύπο για την έναρξη και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
εκστρατείας, οι οποίες εστάλησαν στις κλαδικές και περιφερειακές οργανώσεις και στους χώρους εργασίας για να τις 
προσαρμόσουν και να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις τους. Δόθηκε έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα των προδιαγραφών καλής υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας από άποψη κόστους και η 
εκστρατεία καλύφθηκε από τα επιχειρηματικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού ραδιοφώνου και 
της μεγαλύτερης επιχειρηματικής εφημερίδας.

■  Οι περιφερειακές εκστρατείες προβολής συμπεριέλαβαν σεμινάρια που οργανώθηκαν από κοινού με περιφερειακές 
ενώσεις εργοδοτών.

■  Η τοπική επιθεώρηση εργασίας κλήθηκε να παραστεί σε μερικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η συνδικαλιστική 
οργάνωση και να κυκλοφορήσει το δικό της υλικό οδηγιών.

Αξιολόγηση: Η επιτυχία της εκστρατείας μπόρεσε να μετρηθεί με τη διενέργεια αφενός προηγούμενης έρευνας για 
να υπολογιστεί πόσοι εργοδότες είχαν πραγματοποιήσει εκτίμηση κινδύνων που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως 
διαφημιστικό υλικό και αφετέρου έρευνας για τη συνέχεια που δόθηκε μετά το τέλος της εκστρατείας.

∆ιοργάνωση διακρατικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και ανάληψης δράσης

Oι στόχοι περιελάμβαναν:

■  Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις αιτίες και την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την 
εργασία.

■  Προώθηση της εφαρμογής και της επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας και άλλων 
θεσμοθετημένων μέτρων.

■  Εξασφάλιση συνεκτικότητας στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη.

■  Άσκηση πίεσης για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων και των κατευθυντηρίων γραμμών για τις 
μυοσκελετικές παθήσεις.
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Εταίροι: Την εκστρατεία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, η οποία χρησιμοποίησε το τεχνικό γραφείο 
της για το συντονισμό της εκστρατείας με τις εθνικές συνομοσπονδίες και τις ευρωπαϊκές κλαδικές ομάδες. Υποστήριξη 
για την εκστρατεία παρασχέθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου της ΕΣΣ για τις μυοσκελετικές παθήσεις, οι συμμετέχοντες ανακίνησαν την ανάγκη 
και τα κίνητρα για τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσης με συμμετοχή διαφόρων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να συνενωθούν αποτελεσματικά οι εξατομικευμένες δράσεις που είχαν αναληφθεί.

Συστήθηκε μια διεθνική ομάδα εργασίας για το συντονισμό και τη συζήτηση της προετοιμασίας της εκστρατείας. 
Πραγματοποιήθηκαν δυο συμμετοχικές ημερίδες για την ανάπτυξη των κατάλληλων στοιχείων για την εκστρατεία και 
την επίτευξη της συμμετοχής όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των διαφόρων κρατών μελών, καθώς και των 
ευρωπαϊκών κλαδικών συνομοσπονδιών. Επίσης, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με τις δραστηριότητες των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων αναφορικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Στην πρώτη ημερίδα, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και παρουσιάστηκαν οι εν εξελίξει εθνικές 
εκστρατείες. Οι συμμετέχοντες πρότειναν στόχους, μέσα και πόρους για νέες δραστηριότητες και προσφέρθηκαν να 
αναλάβουν κατ’ ιδίαν δράσεις. Κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες και συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα. Έτσι, η εκστρατεία 
σχεδιάστηκε κατά τρόπον ώστε να θεμελιωθεί και να ενισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις εν εξελίξει αποτελεσματικές 
επιμέρους εκστρατείες.

Σε μια δεύτερη ημερίδα, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε πρόγραμμα δράσης. Καθορίστηκε κατάλογος πεδίων 
διαπραγμάτευσης και αναγκών κατάρτισης. Συμφωνήθηκε η δομή της εκστρατείας, καθώς και οι απαραίτητοι πόροι 
(υλικό, κατάρτιση κλπ). Στους συμμετέχοντες ανατέθηκε να προωθήσουν διάφορες πτυχές της εκστρατείας.

Οι προτάσεις για την εκστρατεία υποβλήθηκαν σε συνεδριάσεις της επιτροπής εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να 
εξασφαλιστεί η έγκρισή της και η δέσμευσή της όσον αφορά την εκστρατεία.

Mέθοδοι:

Δημιουργήθηκε ένα «πακέτο εργαλείων» ευρωπαϊκών πηγών, το οποίο περιελάμβανε:

■  Εικαστική αφίσα.

■  Λεπτομερές φυλλάδιο που περιείχε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες και την πρόληψη των μυοσκελετικών 
παθήσεων, μελέτη περιπτώσεων για προληπτική δραστηριότητα και παραδείγματα δραστηριοτήτων και υλικού 
εκστρατειών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

■  Ειδική έκδοση ενός τακτικού ενημερωτικού δελτίου με θέμα τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Προωθήθηκε η ανταλλαγή υλικού μεταξύ των εθνικών οργανισμών.

Πραγματοποιήθηκε μια σειρά σεμιναρίων για την περαιτέρω προώθηση της εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια εμφανής σελίδα σχετικά με την εκστρατεία, δελτία τύπου και υλικό περιλήφθηκαν στην ιστοθέση http:
//www.etuc.org/tutb/uk/msd.html με διασυνδέσεις με άλλες συναφείς ιστοθέσεις, όπως η ευρωπαϊκή ιστοθέση του 
οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Χρόνος: Χρησιμοποιήθηκαν άλλες εκδηλώσεις ως κεντρικές ημερομηνίες για την εστίαση των δραστηριοτήτων 
της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία με θέμα τις 
μυοσκελετικές παθήσεις τον Οκτώβριο 2000 και μιας διεθνούς ημέρας για τις κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης 
εργασίας στις 28 Φεβρουαρίου.

∆ιαφημιστική εκστρατεία κράτους μέλους στα δημόσια μέσα μεταφοράς 
(λεωφορεία και τρένα) για την προώθηση του θέματος της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων
Γενικός στόχος: Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εβδομάδας για τις μυοσκελετικές παθήσεις, 
ένα κράτος μέλος διοργάνωσε διαφημιστική εκστρατεία η οποία ανατέθηκε σε επαγγελματικό γραφείο, ενώ ζητήθηκε 
και η γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων εργοδοτών σχετικά με τη μορφή της εκστρατείας.

Ειδικοί στόχοι:

■  Η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή εβδομάδα και τη σημασία της πρόληψης των μυοσκελετικών 
παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία και η ενθάρρυνση της συμμετοχής στην εβδομάδα.
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■  Η προσέλκυση της προσοχής ευρύτατου κοινού, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εργαζομένων σε αυτές.

■  Η χρησιμοποίηση της εκστρατείας για τη συμπλήρωση ενός ευρύτατου φάσματος δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας για τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Κύριες δραστηριότητες:

■  Παραγωγή διαφημιστικού υλικού ικανού να προσελκύσει την προσοχή του κοινού, το οποίο τοποθετήθηκε σε 
λεωφορεία και τρένα (εσωτερικά και εξωτερικά) στις μεγάλες πόλεις.

■  Χρησιμοποίηση αυτών των διαφημίσεων σε δύο φάσεις: την άνοιξη, για την εισαγωγή του θέματος της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας και κατά την ίδια την εβδομάδα

■  Χρησιμοποίηση του ίδιου διαφημιστικού υλικού σε μέγεθος αφίσας ώστε να διατεθεί ευρύτατα και να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες.

Τι έγινε:

Το διαφημιστικό υλικό σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς των μεγαλύτερων πόλεων, τόσο 
στα τρένα όσο και στα λεωφορεία. Το διαφημιστικό υλικό σχεδιάστηκε για να τοποθετηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν ήταν ορατό μόνο από τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και 
από τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Το εν δυνάμει κοινό ήταν συνεπώς ευρύτατο. Το υλικό 
είχε σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να μπορεί να παραχθεί και σε σχήμα αφίσας για χρήση σε πίνακες ανακοινώσεων 
εταιρειών, για παράδειγμα.

Η διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα μαζικής μεταφοράς υποστηρίχθηκε από διαφημίσεις στο ραδιόφωνο και στον τύπο 
και χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση μιας ολόκληρης σειράς δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εβδομάδας, όπως 
μια σειρά ραδιοφωνικών διαγωνισμών μέσω τηλεφώνου, μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων σε ολόκληρη τη χώρα και ένα 
ενημερωτικό πακέτο, καθώς και πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων μελετών περιπτώσεων στην ιστοθέση τους.

Χρόνος: Η διαφήμιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Ο στόχος της πρώτης φάσης διαφήμισης την άνοιξη ήταν 
να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ευρωπαϊκή εβδομάδα και το θέμα των μυοσκελετικών παθήσεων, να 
ενθαρρύνει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και να κινητοποιήσει τις 
επιχειρήσεις ώστε να αρχίσουν να σχεδιάζουν οι ίδιες δραστηριότητες για την εβδομάδα. Ο στόχος της δεύτερης φάσης 
διαφήμισης ήταν να ενισχύσει την πρώτη.

Σύμπραξη κατά της οσφυαλγίας μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης, ΜΚΟ 
και οργανισμού μικρών επιχειρήσεων

Εταίροι: Μια εθνική συνδικαλιστική οργάνωση ένωσε τις δυνάμεις της με έναν οργανισμό μικρών επιχειρήσεων και 
μια ΜΚΟ που ασχολείτο με τη διεξαγωγή εκστρατείας και την παροχή συμβουλών για όλους τους τύπους οσφυαλγιών. 
Επίσης, στρατολόγησαν διάφορους ειδικούς να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της εκστρατείας τους με θέμα τις 
οσφυϊκές κακώσεις κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας.

Στόχοι: ευαισθητοποίηση όσον αφορά την έκταση των προβλημάτων οσφυαλγίας στις ΜΜΕ και ανάληψη δράσης μέσω:

■  δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με την οσφυαλγία στις ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας·

■  προσφοράς μιας υπηρεσίας πληροφοριών μέσω τηλεφώνου με συμβουλευτική υποστήριξη εμπειρογνωμόνων η οποία 
λειτούργησε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οργάνωση και μέθοδοι:

Προγραμματίστηκε να διεξαχθεί έρευνα για την έκταση των οσφυϊκών κακώσεων, τις προληπτικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται και τις επιπτώσεις τους, καθώς και για τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη σε 1 500 
μικρές επιχειρήσεις, σε χρόνο που θα επέτρεπε να είναι τα αποτελέσματα διαθέσιμα εγκαίρως ώστε η εκστρατεία να 
προσελκύσει δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας. Πραγματοποιήθηκε ταχυδρομική έρευνα και 
συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με μικρές επιχειρήσεις μέλη ενός φόρουμ ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα 
δημοσιεύθηκαν υπό μορφή έκθεσης κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας και χρησιμοποιήθηκαν για την 
προώθηση της τηλεφωνικής γραμμής παροχής πληροφοριών. Η έκθεση περιείχε συστάσεις για δράσεις στήριξης των 
στόχων πρόληψης της εκστρατείας, όπως στήριξη προς μικρές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, 
εκπαίδευση για τις αιτίες και την πρόληψη, φορολογικά κίνητρα και βελτιωμένη δωρεάν πρόσβαση σε μη παραδοσιακή 
υγειονομική περίθαλψη.
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Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας λειτούργησε τηλεφωνική γραμμή στην οποία μικρές επιχειρήσεις και το 
προσωπικό τους μπορούσαν να λάβουν πληροφορίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της οσφυαλγίας που σχετίζεται 
με την εργασία. Σε όσους καλούσαν την τηλεφωνική γραμμή αποστέλλονταν πληροφορίες και ετίθετο το ερώτημα 
αν ήθελαν να επικοινωνήσουν με μια σειρά ειδικών, συμπεριλαμβανομένων νομικών, ειδικών εργονομίας, συμβούλων 
ασφάλειας, φυσιοθεραπευτών και χειροπρακτικών, οι οποίοι παρείχαν συμβουλές για τη νομοθεσία, την πρόληψη και 
για τρόπους ταχύτερης αποκατάστασης της υγείας. Πραγματοποιήθηκαν επαφές με διάφορους εμπειρογνώμονες και 
οργανώσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
για την τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργούσε από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 9.00 έως 21.00.

Οι τρεις οργανισμοί εκτύπωσαν από κοινού, πριν από την εβδομάδα, 100 000 εκπαιδευτικές αφίσες για μικρές 
επιχειρήσεις, για την προώθηση της τηλεφωνικής υπηρεσίας και για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυνατότητες 
αντιμετώπισης του προβλήματος με τίτλο «Οι γερές πλάτες δουλεύουν καλύτερα».

Ολόκληρο το καλοκαίρι που προηγήθηκε της εβδομάδας και μέχρι τη διεξαγωγή της τον Οκτώβριο, δημοσιεύθηκαν 
διάφορες κοινές ανακοινώσεις προς τον τύπο οι οποίες παρείχαν επεξηγηματικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες 
αυτές, και ιδίως για τη διαφήμιση της τηλεφωνικής γραμμής.

Οι ανακοινώσεις προς τον τύπο, καθώς και οι αφίσες κλπ., περιλήφθηκαν στις ιστοθέσεις κάθε ενός από τους τρεις 
οργανισμούς. Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με ανακοίνωση προς τον τύπο και περιλήφθηκε 
στις ιστοθέσεις των συμμετεχόντων οργανισμών. Συγκεντρώθηκαν επίσης μελέτες περιπτώσεων οσφυαλγίας από 
εργαζομένους που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να δημοσιοποιηθούν οι στόχοι της εκστρατείας.

Μια εβδομάδα τοπικής κοινότητας — ∆ράση επιθεώρησης επικεντρωμένη 
σε μια κοινότητα
Συμμετέχοντες: Η εν λόγω «εβδομάδα τοπικής κοινότητας» αφορά ολόκληρο το προσωπικό της τοπικής επιθεώρησης 
εργασίας.

Στόχος: Η τόνωση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις ΜΜΕ μιας συγκεκριμένης 
κοινότητας.

Οργάνωση και μέθοδοι:

Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια, διενεργούνται δραστηριότητες επιθεώρησης που 
στοχεύουν ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζομένους, καθώς και σε άλλες δράσεις υποστήριξης 
και ευαισθητοποίησης σε μια επιλεγμένη περιοχή (για παράδειγμα, 10 000 κατοίκων). Για αυτή την ειδική εβδομάδα 
επιθεωρήσεων, η πόλη διαιρείται σε περιοχές που ανατίθενται στους επιθεωρητές. Κάθε επιθεωρητής επισκέπτεται όλες 
τις ΜΜΕ της περιοχής του κάνοντας μια επίσκεψη περίπου 20 έως 30 λεπτών. Κατά την επίσκεψη, σχηματίζει μια γενική 
εικόνα της κατάστασης, ελέγχει την υποχρεωτική σύμβαση επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης, παρέχει σχετικές 
συμβουλές και φυλλάδια. Κάθε επιθεωρητής επισκέπτεται κατά μέσον όρο 20 επιχειρήσεις σε μια περίοδο δύο έως τριών 
ημερών. Περαιτέρω συμβουλές παρέχονται τηλεφωνικώς.

Πριν από την έναρξη της εβδομάδας, διανέμεται μια ανακοίνωση προς τον τοπικό τύπο και το ραδιόφωνο (καθώς 
και την τηλεόραση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο). Αποστέλλονται επιστολές σε συναφείς οργανισμούς: στις οργανώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων, στις σχολές και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, σε ασφαλιστικές εταιρείες και 
επαγγελματικές ενώσεις.

Κανονικά, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας διοργανώνεται έκθεση σε συνεργασία με κατάλληλους συνεργάτες και 
εξειδικευμένη βοήθεια από τη μόνιμη έκθεση εργασιακής ασφάλειας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. 
Ζητείται από τους τοπικούς προμηθευτές, για παράδειγμα από τους διανομείς εξοπλισμού προσωπικής προστασίας, να 
στείλουν υλικό για την έκθεση, ενώ τα ερευνητικά ινστιτούτα που ασχολούνται με την εκτίμηση κινδύνων παρουσιάζουν 
τα αποτελέσματά τους και τις μεθόδους κατάταξης των εταιρειών.

Κλαδική εκστρατεία συνδικαλιστικής οργάνωσης για τις μυοσκελετικές 
παθήσεις με θέμα «Εργάζεστε ή καταπονείστε;»
Στόχοι: Συμπεριλαμβάνουν την αύξηση του αριθμού των οργανισμών που αναγνωρίζουν τις μυοσκελετικές παθήσεις, 
την ενημέρωση του εργατικού δυναμικού για τους κινδύνους και την ανάληψη προληπτικής δράσης.

Oργάνωση:

Δεδομένου ότι η συνδικαλιστική οργάνωση είναι δομημένη σε κλαδική βάση, κρίθηκε απαραίτητο να εξασφαλιστεί 
η υποστήριξη και η συμμετοχή των κλαδικών ομάδων. Συνεπώς, η εκστρατεία διοργανώθηκε με τη δημιουργία 
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ομάδας σχεδιασμού με μέλη από τις κλαδικές οργανώσεις και με την προσαρμογή της εκστρατείας ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους κινδύνους, ενασχολήσεις και ανάγκες των διαφόρων κλάδων. Για παράδειγμα, 
η εκστρατεία εστιάστηκε περισσότερο στην εργασία με οθόνες τερματικών στον τραπεζικό τομέα και στη δημόσια 
διοίκηση, στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στις υγειονομικές υπηρεσίες, στους ταμίες των σουπερμάρκετ, στις 
καμαριέρες ξενοδοχείων. Γι’ αυτό το λόγο, η εκστρατεία ήταν περισσότερο ελκυστική και ανταποκρινόταν στα 
ενδιαφέροντα των εργοδοτών των διαφόρων κλάδων.

Κύριες δραστηριότητες:

Tα πέντε στάδια της εκστρατείας είναι:

■  άσκηση πίεσης για την πρακτική εφαρμογή των συναφών κανονισμών, όπως αυτών που αφορούν τον εξοπλισμό 
χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων και τις οθόνες τερματικών·

■  ανάπτυξη και προώθηση μιας ευέλικτης μεθόδου για την επισήμανση, την εκτίμηση και την πρόληψη των κινδύνων 
μυοσκελετικών παθήσεων στις εταιρείες·

■  μείωση του κινδύνου μέσω πρακτικής εργασίας σε επίπεδο εταιρειών·

■  κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών και

■  εκτίμηση του αντίκτυπου της εκστρατείας.

Η εκστρατεία λειτουργεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης με στόχο την προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και την πρόληψη των κινδύνων μυοσκελετικών 
παθήσεων. Το δεύτερο επίπεδο αφορά λεπτομερειακή εργασία για την ευαισθητοποίηση σε επίπεδο χώρων εργασίας, 
βοηθώντας τις εταιρείες και τους τεχνικούς ασφάλειας να κάνουν παρουσιάσεις σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις, 
διοργανώνοντας επισκέψεις σε εταιρείες και συναντήσεις με τους εργαζομένους και παρέχοντας κατάρτιση στους 
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη ώστε να αναγνωρίσουν τους πρωταρχικούς 
παράγοντες που προκαλούν μυοσκελετικές παθήσεις και να ενθαρρυνθούν να απαιτούν αξιολόγηση κινδύνων και λήψη 
προληπτικών μέτρων. Το τρίτο επίπεδο αφορά παρεμβάσεις σε εταιρείες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
μυοσκελετικών παθήσεων.

Οι μέθοδοι διεξαγωγής της εκστρατείας περιλαμβάνουν: ευρεία διανομή αφισών και φυλλαδίων σε εταιρείες και 
δραστηριότητες κατάρτισης.

Ένα ιδιαίτερα επιτυχές τμήμα της εκστρατείας ήταν η διοργάνωση κοινής κατάρτισης στους κλάδους που αφορούσαν 
επιμέρους εταιρείες και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες εργατικών ατυχημάτων. Για παράδειγμα, διοργανώθηκε 
κατάρτιση για τις καμαριέρες από κοινού με μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων.

Αποτελέσματα:

■  Αύξηση των ειδικών κλαδικών προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόληψης 
του οργανισμού αλληλασφαλιστικών εταιρειών.

■  Αύξηση των πληροφοριών που διατίθενται στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας σχετικά με τους κινδύνους και την 
πρόληψη.

■  Αυξημένη αναγνώριση από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες των αιτίων και των τρόπων πρόληψης των 
μυοσκελετικών παθήσεων.

■  Αύξηση των εκτιμήσεων κινδύνου και των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας, καθώς και των επακόλουθων 
σχεδίων πρόληψης.

■  Αύξηση των ειδικών κλαδικών συμφωνιών για τις μυοσκελετικές παθήσεις, π.χ. με αλυσίδες ξενοδοχείων.

∆ιεξαγωγή εκστρατείας μεταξύ διαφορετικών υπουργείων — Πρωτοβουλία 
για τους τραυματισμούς από βελόνες

Στόχος: Η μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και τραυματισμών από βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στον 
υγειονομικό τομέα.

Εταίροι: Τα Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας. Αυτή η διυπουργική δράση περιλαμβάνει ενημέρωση, κατάρτιση, 
έρευνα και συνεργασία με κατασκευαστές όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων.

Mέθοδοι:

Προγραμματίστηκε και δημοσιεύθηκε μια σειρά επίσημων εγκυκλίων, για παράδειγμα με στόχο:

■  να δοθούν επεξηγηματικές πληροφορίες και να τονιστούν οι νομοθετικές απαιτήσεις·
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■  να υπογραμμιστεί ο τρόπος μετάδοσης των νόσων που μεταδίδονται με το αίμα στο υγειονομικό περιβάλλον και ο 
τρόπος πρόληψής τους.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλήφθηκαν στις ιστοθέσεις των συμμετεχόντων υπουργείων

Αξιολόγηση μιας εκστρατείας με απευθείας ταχυδρομικές επιστολές, με 
θέμα «Στοπ στις κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας»
Στόχος: Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των προληπτικών δράσεων για την καταπολέμηση των μυοσκελετικών 
παθήσεων.

Ομάδα-στόχος: Eργοδότες και εργαζόμενοι. Οι εργοδότες χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεση ομάδα για να φθάσει το 
μήνυμα στους εργαζομένους.

Mέθοδοι: Απευθείας ταχυδρομική αποστολή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες. Μια αρχή ασφάλειας και υγείας 
ενημέρωσε ταχυδρομικά 50 000 εργοδότες που απασχολούσαν περισσότερους από 20 εργαζομένους σχετικά με τους 
κινδύνους κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας σε όσους εργάζονται με οθόνες τερματικών. Οι εργοδότες 
μπορούσαν να παραγγείλουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό για διανομή στο προσωπικό τους. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια 
ιστοθέση για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών στους εργαζομένους και στους εργοδότες τους και παρήχθη ένα CD-ROM.

Αξιολόγηση: Η εκστρατεία αξιολογήθηκε μετά από επτά μήνες. Η αξιολόγηση περιελάμβανε εκτίμηση του αριθμού των 
αιτήσεων παροχής πληροφοριών και αξιολόγηση των μεταβολών ευαισθητοποίησης και δράσης στους χώρους εργασίας, 
καθώς και γνώμες για το υλικό της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένου ενός CD-ROM. Από την αξιολόγηση αυτή 
προέκυψε ότι περίπου 25 000 εργοδότες ζήτησαν να λάβουν το ενημερωτικό υλικό. Για το 40 % από αυτούς, οι γνώσεις 
σχετικά με τις κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης εργασίας και η προσοχή που δίνεται στο θέμα σε επίπεδο εταιρείας 
αυξήθηκαν. Συνολικά, το 25 % των εργοδοτών δήλωσαν ότι λόγω των πληροφοριών που προσέφερε η εκστρατεία, 
ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο εταιρείας. Οι γνώσεις σχετικά με τις κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης 
εργασίας αυξήθηκαν και για το 80 % των εργαζομένων. Το 33 % έλαβε μέτρα μετά την παρακολούθηση του CD-ROM. 
Όλοι εξέφρασαν ικανοποίηση για τη χρησιμότητα, τη μορφή, το περιεχόμενο και τη φιλικότητα του CD-ROM προς 
το χρήστη (βαθμολογήθηκε με 7,2 στα 10). Ο ενδιάμεσος ρόλος του εργοδότη κρίθηκε θετικός, δεδομένου ότι παρείχε 
σημεία εκκίνησης για κοινές πρωτοβουλίες.

Μακροχρόνια εκστρατεία για τις επιχειρήσεις, οργανωμένη σε στάδια
Η καλή υγεία είναι σπουδαία δουλειά», εκστρατεία της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους για την υγεία και την 
ασφάλεια

Στόχοι: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά τη σημασία της διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας για 
τους εργοδότες. Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας με τη βελτίωση της διαχείρισής τους στους 
χώρους εργασίας.

Kεντρικό μήνυμα: Η καλή υγεία είναι σπουδαία δουλειά. Χρησιμοποιώντας το μήνυμα του επιχειρηματικού 
συμφέροντος μαζί με επιχειρηματική ορολογία, όπως οικονομικά οφέλη, επένδυση, επιχειρηματική επιτυχία, αποφυγή 
διώξεων κλπ., «αποφεύγετε τα προβλήματα υγείας σήμερα και αρχίζετε να προστατεύετε το προσωπικό σας και τα 
κέρδη σας». Tο σύμβολο του εθνικού νομίσματος ενσωματώθηκε στο λογότυπο.

Ομάδα-στόχος: Εργοδότες, διευθυντές και ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Χρόνος: Mεγάλη και γενική εκστρατεία, με διάρκεια αρκετών ετών, διαιρεμένη σε στάδια, ώστε να δίνεται η απαραίτητη 
προσοχή σε κάθε στάδιο και να διατηρείται αμείωτη η ένταση της εκστρατείας.

■  Στάδιο 1: Θόρυβος, μυοσκελετικές παθήσεις και εισπνεόμενα αλλεργιογόνα.

■  Στάδιο 2: Δερματίτιδα, καρκίνος, αμίαντος.

■  Στάδιο 3: Σύνδρομο ταλάντευσης του χεριού, διαλύτες.

■  Στάδιο 4: Στάδιο παγίωσης που στηρίχθηκε σε προηγούμενες δράσεις για να πείσει τα διευθυντικά στελέχη να 
αναλάβουν δράση σχετικά με όλους τους κινδύνους που κάλυψαν τα προηγούμενα στάδια.

Oργάνωση και μέθοδοι:

■  Υλικό: Παραγωγή μιας σειράς υλικού για την προώθηση με απλό και σαφή τρόπο του μηνύματος του επιχειρηματικού 
συμφέροντος και πρακτικών πληροφοριών σε απλή γλώσσα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για τη διαχείριση της 
ασφάλειας και υγείας. Σε κάθε στάδιο, συντάσσονταν διαφορετικές οδηγίες για τους στοχοθετημένους κινδύνους. 
Το υλικό περιελάμβανε φυλλάδια, οδηγούς, προώθηση υπάρχοντος υλικού, βιντεοταινίες κλπ. Το υλικό χρησιμοποιεί 
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ευρύτατα μελέτες περιπτώσεων παρεμβάσεων στο χώρο εργασίας, οι οποίες υποδεικνύουν ποιες πρακτικές βελτιώσεις 
έχουν γίνει και τι σημαίνουν αυτές από άποψη εξοικονόμησης πόρων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

■  Μέθοδοι: Περιλάμβαναν τη χρησιμοποίηση μιας γνωστής και επιτυχημένης προσωπικότητας του επιχειρηματικού 
χώρου για την προώθηση του μηνύματος της εκστρατείας, στόχευση επιχειρηματικών μέσων ενημέρωσης και φόρουμ 
συζήτησης, απευθείας ταχυδρομικές αποστολές, προγεύματα εργασίας με σεμινάρια και συναντήσεις.

Εκστρατεία για τους νέους κινδύνους από χημικές ουσίες
Ενημερωτική εκστρατεία με θέμα «Δουλεύετε με ισοκυανικές ενώσεις και πολυουρεθάνη; ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Επισημάνθηκαν νέοι κίνδυνοι»

Εταίροι της εκστρατείας: Την εκστρατεία εγκαινίασε ένα συνδικάτο εργατών μετάλλου και διοργανώθηκε από το 
Μεικτό Συμβούλιο Εργασιακής Ασφάλειας (σύνδεσμος μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, ο οποίος προωθεί την υγεία και ασφάλεια). Άμεσα αναμείχθηκαν οι κλινικές 
ιατρικής της εργασίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των εργοδοτών.

Γιατί: Για να αναληφθεί δράση σχετικά με νέα συμπεράσματα των ερευνών.

Στόχοι: Περιελάμβαναν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το χειρισμό ισοκυανικών 
ενώσεων και πολυουρεθάνης, την προώθηση της επισήμανσης των κινδύνων και την ασφαλέστερη αντιμετώπισή τους 
στο επίπεδο του χώρου εργασίας.

Mέθοδοι: Η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την εκστρατεία πραγματοποιήθηκε μέσω άρθρων, φυλλαδίων και 
επικοινωνίας διαμέσου των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών. Η επαφή με τους 
χώρους εργασίας και τον κόσμο πραγματοποιήθηκε με απευθείας ταχυδρομικές αποστολές, καταλόγους ελέγχου, φύλλα 
προσωπικής αξιολόγησης και φυλλάδια. Εκτελέστηκαν πρακτικές δοκιμές και μελέτες περιπτώσεων σε επιλεγμένους 
χώρους εργασίας. Οι δραστηριότητες προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από τα πολλά άρθρα στον 
ημερήσιο και μηνιαίο τύπο, καθώς και από την προσοχή που έδωσε το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Οι βασικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων πορισμάτων των ερευνών και των συνεπακόλουθων επιπτώσεων για το 
χειρισμό των ουσιών διαδόθηκαν μέσω γενικών και ειδικών κλαδικών φυλλαδίων.

Δουλεύετε με ισοκυανικές ενώσεις και πολυουρεθάνη;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημάνθηκαν νέοι κίνδυνοι!

➤  Εισαγωγή

➤  Νέοι κίνδυνοι!

➤  Γνωρίζετε αν υπάρχουν ισοκυανικές ενώσεις στα χημικά προϊόντα με τα 

οποία δουλεύετε;

➤  Υπάρχει περίπτωση να αρρωστήσω;

➤  Έχετε υποβληθεί σε ιατρική εξέταση;

➤  Πώς μπορώ να προστατευθώ;

➤  Πρέπει να μετράται η συγκέντρωση στον αέρα;

➤  Έχετε λάβει κάποια κατάρτιση;

«Στοπ στον αμίαντο» ένα πρόγραμμα περιφερειακής εκστρατείας
Γιατί: Κίνητρο για την ανάληψη της δράσης απετέλεσε η νέα νομοθεσία για τον αμίαντο.

Στόχοι: Να ενημερώσει σχετικά με τα νέα πρότυπα ελέγχου και χειρισμού των κινδύνων που γεννά ο αμίαντος.

Ομάδες-στόχοι: Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ενώσεις του σχετικού κλάδου, ενδιαφερόμενες εταιρείες και 
χώροι όπου διεξάγονται εργασίες αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων χώρων, καθώς και μέλη του κοινού.

Μορφή: Εθνική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε μέσω περιφερειακών προγραμμάτων.

Mέθοδοι: Περιελάμβαναν την επισήμανση χώρων όπου χρησιμοποιείται αμίαντος, τη διεξαγωγή ερευνών και 
μελετών σχετικά με το ζήτημα της μείωσης των κινδύνων από το χειρισμό αμιάντου και την παροχή κατάρτισης σε 

43
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όσους χειρίζονται αμίαντο. Η εκστρατεία διεξήχθη μέσω περιφερειακών προγραμμάτων και προσαρμόστηκε από 
τις περιφέρειες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η εκστρατεία διαρθρώθηκε σε διάφορες φάσεις, η καθεμία από τις 
οποίες λειτούργησε με μια σειρά διαφημιστικών προϊόντων. Για την εκστρατεία ως σύνολο, δημιουργήθηκε λογότυπο, 
εικόνες και διαφημιστική φράση. Αυτά τα διαφημιστικά προϊόντα υποστηρίχθηκαν από καρτέλες απογραφής για την 
καταγραφή των τοποθεσιών και από ενημερωτικό φάκελο που περιείχε φυλλάδια και μπροσούρες, καθώς και μια 
δισκέτα. Οι πληροφορίες περιλήφθηκαν στην ιστοθέση. Η εκστρατεία παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω σεμιναρίων, 
ενημερωτικών περιπτέρων κλπ. Δημοσιεύθηκαν διαφημίσεις και τεχνικά άρθρα στον επαγγελματικό έντυπο τύπο των 
αντίστοιχων κλάδων. Δημιουργήθηκε ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για απαντήσεις σε ερωτήματα.

Σε ορισμένες περιφέρειες, το ειδικό πρόγραμμα συνοδεύτηκε από διαφημιστική εκστρατεία απευθυνόμενη προς το ευρύ 
κοινό

Πρόγραμμα περιορισμένου προϋπολογισμού για μικρές επιχειρήσεις 
(αρτοποιεία)
Εταίροι: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υλοποίηση από περιφερειακή 
επιθεώρηση εργασίας. Συνεργασία με τη συντεχνία των αρτοποιών και την κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση 
αρτοποιίας, καθώς και με την εταιρεία ασφάλισης ατυχημάτων.

Στόχοι: Η μείωση του φόρτου σκόνης από άλευρα στα αρτοποιεία και η ενθάρρυνση βελτιώσεων στις διαδικασίες 
χειρισμού.

Mέθοδοι: Για να συλλεχθούν στοιχεία και να αναμειχθεί ενεργότερα ο κόσμος, απεστάλη ερωτηματολόγιο 
δραστηριοποίησης σε όλα τα αρτοποιεία. Μετά την ανάλυση, η συντεχνία αρτοποιών διοργάνωσε συναντήσεις 
των μελών της στις διάφορες περιοχές της περιφέρειας. Κατά τις συναντήσεις, έγιναν παρουσιάσεις για το θέμα από 
επιθεωρητές και έναν ιατρό εργασίας. Δόθηκε χρόνος για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών. Άτομα 
που είχαν επηρεαστεί περιέγραψαν το πρόβλημά τους και έγιναν επιδείξεις του ορθού χειρισμού με βιντεοταινίες. Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν ένα ενημερωτικό πακέτο και δωρεάν μάσκες προφύλαξης από τη σκόνη. Η δράση ενισχύθηκε με 
μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και επισκέψεις των αρμόδιων για τη διάδοση πληροφοριών στελεχών της 
συντεχνίας σε αρτοποιεία.

Πρόγραμμα εκστρατείας κλαδικών επιθεωρήσεων 
Συντονιστές της εκστρατείας: Υπηρεσία Εργασιακού Περιβάλλοντος. Υπεύθυνοι για τις επιμέρους δραστηριότητες 
είναι οι τοπικοί προϊστάμενοι.

Στόχος: Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας.

Διάρκεια: Σχέδιο εκστρατείας που καλύπτει περίοδο αρκετών ετών.

Μορφή: Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πραγματοποιούνται εκστρατείες για ειδικά προσδιορισμένους τομείς 
ή επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίες καλύπτουν όλα τα ζητήματα εργασιακού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο 
κλάδο. Όλες οι εκστρατείες είναι εθνικές και πραγματοποιούνται με βάση κοινό σχεδιασμό ο οποίος εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη άσκηση εξουσίας. Προς το σκοπό αυτό, συντάχθηκε οδηγός για τους επιθεωρητές, πρόγραμμα επισκέψεων 
και οδηγός για τις επιχειρήσεις. Ο κλάδος ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την εκστρατεία, πράγμα που επέτρεψε 
στους συντονιστές να προετοιμαστούν για την υλοποίησή της. Συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εταίροι από 
τον κλάδο και από τον τομέα της ασφάλειας και υγείας.

Mέθοδοι: Διάφορες μέθοδοι, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενημερωτικούς φακέλους, δραστηριότητες 
κατάρτισης και επιθεώρηση. Ο αντίκτυπος μιας εκστρατείας συχνά θα εξαρτάται από το συνδυασμό δραστηριοτήτων 
και μεθόδων σε σχέση με τα συγκεκριμένα προβλήματα εργασιακού περιβάλλοντος που προτίθεται να αντιμετωπίσει η 
εκστρατεία.

Παράδειγμα: Εκστρατεία της αρμόδιας αρχής εργασιακού περιβάλλοντος για τα χυτήρια.

Μια καθοδηγητική ομάδα ειδικών σε θέματα χυτηρίων ανέπτυξε το υλικό εκστρατείας/ενημέρωσης που θα δινόταν 
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους επιθεωρητές. Ο οδηγός για τους επιθεωρητές παρείχε πληροφορίες για τις 
διαδικασίες χύτευσης, τους κινδύνους λόγω χημικών ουσιών, την εργονομία, το θόρυβο, τα ατυχήματα και το σύνδρομο 
ταλάντωσης του χεριού. Ένα πρόγραμμα επισκέψεων επέτρεψε να επιτευχθεί ομοιομορφία στις επιθεωρήσεις. Ο οδηγός 
για τις επιχειρήσεις περιελάμβανε πληροφορίες και πίνακες ελέγχου για τις διάφορες διαδικασίες. Η επιθεώρηση 
πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: επίσκεψη με επιθεώρηση και, τρεις μήνες περίπου αργότερα, επίσκεψη ελέγχου. Οι 
δραστηριότητες επιθεώρησης συνοδεύτηκαν από πρόγραμμα κατάρτισης, μια συνδιάσκεψη και μια ανοικτή τηλεφωνική 
γραμμή.

11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο οργανισμός συγκέντρωσε πληροφορίες έρευνας από διάφορους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι 

οποίοι είχαν πραγματοποιήσει εκστρατείες υγείας και ασφάλειας. Οι συμβουλές και οι πληροφορίες που ελήφθησαν 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος οδηγού. Κάποιες συμπληρωματικές ιδέες και προτάσεις των 

οργανισμών αυτών παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες των εκστρατειών 

τους περιέχονται στην ιστοθέση του οργανισμού στη διεύθυνση www.europe.osha.int/systems/. Παρόλο που βασίζονται 

σε εθνικές ή περιφερειακές εκστρατείες, πολλά από τα μηνύματα είναι κατάλληλα για εσωτερικές εκστρατείες 

επιχειρήσεων, ενώ οι ιδέες μπορούν να προσαρμοστούν στο τοπικό επίπεδο. Διατυπώνονται γι’ αυτό σχετικές προτάσεις.

■  Η προσωπική επαφή με τις ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας απλές και άμεσες πληροφορίες, είναι η πιο αποτελεσματική.

■  Μια έρευνα μπορεί να παράσχει επεξηγηματικές πληροφορίες για μια εκστρατεία και εστίαση για την έναρξή της. 

Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και στόχων για την 

εκστρατεία. Μια εκδοχή της έρευνας ή του ερωτηματολογίου μπορεί να περιληφθεί στο υλικό της εκστρατείας έτσι 

ώστε οι συμμετέχοντες, για παράδειγμα επιμέρους εταιρείες, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τη διερεύνηση 

της κατάστασής τους.

■  Χρησιμοποιήστε μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Η διενέργεια πιλοτικών ερευνών 

πριν την έναρξη της εκστρατείας θα βοηθήσει στο σχεδιασμό του περιεχομένου και της μορφής της.

■  Τα προγράμματα βράβευσης για ορθές πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν έναν καλό τρόπο για την παροχή 

κινήτρων για δράση και να προσδώσουν κάποιο κύρος στις δράσεις υγείας και ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Οι μελέτες 

περιπτώσεων που θα προκύψουν μπορούν να διαδοθούν ως τμήμα της εκστρατείας.

■  Εργοδότες — υπογραμμίστε το μήνυμα του επιχειρηματικού συμφέροντος. Εργαζόμενοι — υπογραμμίστε το μήνυμα 

προσωπικής υγείας.

■  Μη βασίζεστε στο ότι θα σας δοθεί κάλυψη από τον τύπο για την προώθηση της εκστρατείας σας, διότι αυτό δεν είναι 

εξασφαλισμένο.

■  Οι γενικές εκστρατείες ενδέχεται να είναι αποτελεσματικότερες αν ενσωματώνουν στοιχεία απευθυνόμενα ή 

προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένους κλάδους.

■  Επικεντρωθείτε σε περιορισμένο αριθμό απλών μηνυμάτων.

■  Μια προσέγγιση έγκειται στη διενέργεια γενικής ευαισθητοποίησης, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και, 

στη συνέχεια, στην ανάληψη ειδικότερων δράσεων, όπως επισκέψεων σε χώρους εργασίας.

■  Ορισμένοι ειδικοί στη διεξαγωγή εκστρατειών συνιστούν να επικεντρώνεται η προσοχή αποκλειστικά σε θέματα 

επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, ώστε να μην αποδυναμώνεται το μήνυμα. Άλλοι θεωρούν χρήσιμο να 

ενσωματώνονται άλλα ζητήματα στο μήνυμα για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, όπως η δημόσια 

υγεία, η μόλυνση του περιβάλλοντος ή η προώθηση της γενικής υγείας.

Σύμφωνα με την έρευνα του οργανισμού, επιτυχία μπορούν να έχουν οι εκστρατείες οι οποίες:

■  είναι διακλαδικές ή συνδέονται με έναν κλάδο·

■  απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων ή στοχεύουν τις ΜΜΕ, τους αυτοαπασχολούμενους, τους 

αναδόχους έργων, τους ιδιοκτήτες εργοταξίων κλπ.·

■  αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα ή γενικά την ευαισθητοποίηση για θέματα ΕΑΥ·

■  στοχεύουν στην καλή διαχείριση της ΕΑΥ και στην ανάπτυξη διαχειριστικής κουλτούρας·

■  στοχεύουν συγκεκριμένη δράση στο χώρο εργασίας.

Μπορούν:

■  να χρησιμοποιούν οικονομικά κίνητρα ή το κίνητρο του επιχειρηματικού συμφέροντος·

■  να διαθέτουν δωρεάν πληροφορίες ή να προσφέρουν κατάρτιση·

■  να περιλαμβάνουν απευθείας στήριξη και «βελτιωτικές» επαφές με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη·

■  να χρησιμοποιούν την πιστοποίηση·

■  να περιλαμβάνουν σεμινάρια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και φόρα συζήτησης·

■  να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών·

■  να οργανώνουν προγεύματα εργασίας·

■  να διεξάγουν περιοδείες προώθησης·

■  να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο·

■  να προβλέπουν δραστηριότητες ειδικών επιθεωρήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία επιθυμεί να ευχαριστήσει εκείνους που 
βοήθησαν στη σύνταξη του παρόντος οδηγού, παρέχοντας κείμενα, παραδείγματα και υποδείξεις: Katja Bertz, 
KoopationstelleHamburg, Keith Conlon, context communications, καθώς και τα μέλη της ομάδας θεματικού δικτύου 
«Συστήματα και προγράμματα» του οργανισμού.

Μέλη της ομάδας θεματικού δικτύου «Συστήματα και προγράμματα»

Martina Häckel-Bucher (Αυστρία), Luc van Hamme (Βέλγιο), Birthe Andersen (Δανία), Lars-Mikael Bjurström 
(Φινλανδία), Robert Mounier-Vehier (Γαλλία), Karl Kuhn (Γερμανία), Mατίνα Πισιμίση (Ελλάδα), Nuala Flavin 
(Ιρλανδία), Maria Castriotta και Rita Bisegna (Ιταλία), Robert Klopp (Λουξεμβούργο), Ton van Oostrum (Κάτω Χώρες), 
Leonor Figueira (Πορτογαλία), Margarita Lezcano Núñez (Ισπανία), Elisabet Delang (Σουηδία), Tony Lord (Ηνωμένο 
Βασίλειο), José Ramon Biosca de Sagastuy (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Marc Sapir (εκπρόσωπος των εργαζομένων), 
Torben Jepsen (εκπρόσωπος των εργοδοτών), Ulrich Riese (πρόεδρος), Martin den Held (υπεύθυνος διαχείρισης 
έργου), Usua Uribe και Monica Vega (βοηθοί διαχείρισης έργου). Συμπληρωματική βοήθεια προσέφερε η Sarah Copsey 
(αναπληρώτρια υπεύθυνη διαχείρισης έργου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για τις προσωπικές σας σημειώσεις και σχέδια και για να σημειώσετε 

χρήσιμες διευθύνσεις και πληροφορίες.

Επαφές για την εκστρατεία

Οργανισμός        Υπεύθυνος για επαφές      Λεπτομέρειες επαφής (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση)
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Στόχος της εκστρατείας, κοινό και μήνυμα

Τι πρέπει να αλλάξει;                   Ποιος πρέπει να αλλάξει;           Ποιο είναι το μήνυμα που θα πείσει;
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Σχεδιασμός και παρακολούθηση του έργου της εκστρατείας

Καθήκον                      Δευτερεύοντα καθήκοντα ή στάδια           Υπεύθυνος Προθεσμία



Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Εκστρατείες ασφάλειας και υγείας — Ένα μήνυμα που φθάνει στον παραλήπτη

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2005 — 81 σ.  — 16,2 × 22,9 cm

ISBN 92-9191-078-3

Τιμή στο Λουξεμβούργο (χωρίς ΦΠΑ): 15 ΕUR



ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Οι επί πληρωμή εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατίθενται μέσω ενός παγκόσμιου 
δικτύου αντιπροσώπων πωλήσεων.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε κάποια έκδοση;
Αφού προμηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων, επιλέξτε τον 
αντιπρόσωπο που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί του για να δώσετε παραγγελία.

Πώς θα προμηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων;
•  Συμβουλευθείτε τον ιστοχώρο της Υπηρεσίας Εκδόσεων 

http://publications.eu.int/
•  Ή ζητήστε τον κατάλογο μέσω φαξ στον αριθμό (352) 2929-42758 και θα τον λάβετε σε 

έντυπη μορφή
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Εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρακτικές συμβουλές για τη διοργάνωση της δικής σας εκστρατείας

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Εκστρατείες ασφ
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Προκειμένου να βελτιωθεί ο χώρος εργασί-

ας ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η 

υγεία των εργαζομένων, όπως προβλέπουν 

η συνθήκη και οι διαδοχικές κοινοτικές 

στρατηγικές και προγράμματα δράσης 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο 

χώρο εργασίας, ο Οργανισμός έχει ως στόχο 

να παρέχει στις κοινοτικές υπηρεσίες, τα 

κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και 

σε όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό, 

όλες τις τεχνικές, επιστημονικές και οικο-

νομικές πληροφορίες που είναι χρήσιμες 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας 

στην εργασία.
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Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tηλ. (34-94) 479 43 60
Φαξ (34-94) 479 43 83
E-mail: information@osha.eu.int

ISBN 92-9191-078-3
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