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Με την ολοκλήρωση μιας ακόμη χρονιάς γεμάτης προκλήσεις και επιτυχίες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
EU-OSHA έχει να αναλογιστεί πολλές κορυφαίες στιγμές το 2015. Καταρχάς, αξίζει να αναφερθεί η 
διάχυση των προκαταρκτικών ευρημάτων της κορυφαίας έρευνας του EU-OSHA σχετικά με τους νέους 
και τους αναδυόμενους κινδύνους στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ESENER-2), η οποία διεξήχθη για 
δεύτερη φορά. Ξεκίνησε επίσης η λειτουργία ενός νέου διαδραστικού ηλεκτρονικού εργαλείου προβολής 
και χαρτογράφησης των δεδομένων της έρευνας, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
"εξερευνήσουν" τη βάση δεδομένων της ESENER. Σημαντικό μέρος των εργασιών αφορούσε την 
εκπόνηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Safer and healthier work at any age» 
[«Ασφαλέστερες και υγιέστερες συνθήκες εργασίας σε όλα τα στάδια της ζωής»], τα αποτελέσματα του 
οποίου αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης όσον αφορά τη νέα εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» για την περίοδο 2016-2017. Επιπλέον, ήταν μια χρονιά μεγάλης επιτυχίας για το έργο του EU-
OSHA "Διαδικτυκά, διαδραστικά εργαλεία για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA)". Η 
αξιολόγηση του έργου αυτού κατέδειξε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών, ενώ το έργο 
βραβεύθηκε επίσης με το "Πιστοποιητικό Καλής Πρακτικής" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού για 
την απονομή βραβείου σε έργα του Δημόσιου Τομέα (EPSA). Κορυφαίες στιγμές της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» αποτέλεσαν η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων 
Καλής Πρακτικής και η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», παράλληλα με 
την εκκίνηση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την νέα εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες» για την περίοδο 2016-2017.  

1 Προβλέποντας τις αλλαγές 
Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών στον κόσμο της 
εργασίας, είναι πολύ σημαντικό να προβλέπουμε τις 
αλλαγές και να εντοπίζουμε τους νέους και αναδυόμενους 
κινδύνους που μπορεί οι αλλαγές αυτές να εγκυμονούν 
για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Ο EU-
OSHA συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με τη 
διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας μελετών πρόβλεψης, οι 
οποίες εντοπίζουν τους μακροπρόθεσμους κινδύνους, 
στη βάση διαφόρων σεναρίων για το μέλλον. Σε συνέχεια 
των δύο προηγούμενων επιτυχημένων μελετών του για 
τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους που 
ολοκληρώθηκαν το 20141, ο EU-OSHA δημοσίευσε 
προκήρυξη για την ανάθεση μιας δίχρονης μελέτης 
πρόβλεψης με θέμα τη διάχυση των νέων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εργασίας2. Η σύμβαση για το 
έργο, που θα έχει ορίζοντα δεκαετίας, κατακυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και οι εργασίες ξεκίνησαν 
στις αρχές του 2016. 

Παράλληλα με τις έρευνες για τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ΕΑΥ, έχει μεγάλη σημασία να 
ενθαρρυνθεί η συζήτηση για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών. Προς τον σκοπό αυτό, το 2015 ο EU-OSHA ανέθεσε σε εμπειρογνώμονες την εκπόνηση τριών 
κριτικών παρουσιάσεων με θέμα διάφορες πτυχές του μέλλοντος της εργασίας και τον αντίκτυπό τους 
στην επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία: 1) πληθοπορισμός (crowdsourcing), δηλαδή αμειβόμενη 
υπεργολαβική εργασία που ανατίθεται μέσω διαδικτυακών πυλών εύρεσης εργασίας, 2) χρήση φαρμάκων 
για τη βελτίωση των εργασιακών επιδόσεων (φαρμακοδιέγερση) και αναμενόμενη αύξηση της κατάχρησης 
φαρμακοδιεγερτικών σκευασμάτων λόγω αύξησης του ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον και 3) 
                                            
 
1 ‘Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges [Διερευνητική 

μελέτη πρόβλεψης των νέων και αναδυόμενων κινδύνων και των προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας (ΕΑΥ)]’ και ‘Foresight of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs [Πρόβλεψη των 
νέων και αναδυόμενων κινδύνων ΕΑΥ που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στις πράσινες θέσεις εργασίας]’. 

2 ‘Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 
location by 2025 [Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων ΕΑΥ που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον τόπο εργασίας έως το 2025]’. 

 
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016/Οπτικοακουστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής/ Φωτογραφία: Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/el/emerging-risks
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
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ρομποτική και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η παρουσίαση αυτών των τριών κριτικών 
παρουσιάσεων για το μέλλον της εργασίας στους εκπροσώπους των Εθνικών Εστιακών Πόλων και σε 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους των συντακτών τους, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Μπιλμπάο τον Ιούνιο του 2015, έδωσε έναυσμα για ενδιαφέρουσες συζητήσεις. 

Τέλος, το Δεκέμβριο του 2015 δημοσιεύθηκε μια κριτική ανασκόπηση σχετικά με τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ουσιαστική αφομοίωση των βασικών συμπερασμάτων των μελετών πρόβλεψης3, τα 
πορίσματα της οποίας αναμένεται να ενισχύσουν τον αντίκτυπο των μελετών αυτών και να προωθήσουν 
την ευρύτερη ενσωμάτωσή τους στη χάραξη πολιτικής. 

 

2 Στοιχεία και αριθμοί 
Έρευνα ESENER 
Η έρευνα ESENER αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα του EU-OSHA. Πρόκειται για μια διεξοδική και 
σε βάθος έρευνα στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, περιλαμβανομένων των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων, η οποία αποτυπώνει επακριβώς τους τρόπους διαχείρισης των 
κινδύνων ΕΑΥ. Στο πλαίσιο της ESENER-2 ελήφθησαν σχεδόν 50.000 συνεντεύξεις συμμετεχόντων από 
36 χώρες. Η προκαταρκτική ανάλυση των ευρημάτων και η σύνοψη της σχετικής έκθεσης δημοσιεύθηκαν 
τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2015 αντίστοιχα, ενώ τα κύρια ευρήματα παρουσιάστηκαν στη 
συνδιάσκεψη της Ρίγας τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της λετονικής Προεδρίας.  

Το νέο διαδραστικό εργαλείο προβολής και χαρτογράφησης δεδομένων του EU-OSHA δίνει στους 
χρήστες τη δυνατότητα να περιηγηθούν εύκολα στα δεδομένα της έρευνας. Χρησιμοποιεί φίλτρα τα οποία 
επιτρέπουν την εμφάνιση των αποτελεσμάτων ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων ή τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας, για την Ευρώπη συνολικά ή για μεμονωμένες χώρες, υπό μορφή χάρτη ή 
ραβδογραφήματος. Σε γενικές γραμμές, οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν συχνότερα στην 
ESENER-2 σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και κινδύνους πρόκλησης μυοσκελετικών 
διαταραχών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση των κινδύνων παραμένει το σημαντικότερο 
πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους χώρους εργασίας, καθώς και ότι η ευρεία 
συμμετοχή των εργαζομένων συνιστά αξιόπιστο δείκτη σωστής διαχείρισης της ΕΑΥ. 

 

Μελέτες για την ΕΑΥ 
Το 2015, τα κύρια ευρήματα και πορίσματα του πιλοτικού 
έργου του EU-OSHA «Ασφαλέστερες και υγιέστερες 
συνθήκες εργασίας σε όλα τα στάδια της ζωής — η 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» παρουσιάστηκαν σε 
αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής, σε επαγγελματίες του 
τομέα ΕΑΥ και σε εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων. 
Στόχος του έργου είναι να γίνουν κατανοητές οι 
προκλήσεις στον τομέα της ΕΑΥ που οφείλονται στη 
γήρανση του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Κατά τη 
συνδιάσκεψη δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν 
παρατηρήσεις και απόψεις εμπειρογνωμόνων και να 

διεξαχθεί μια δημόσια συζήτηση για τα σχετικά πορίσματα, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο ολιστική 
προσέγγιση της ΕΑΥ στην Ευρώπη. Η σημασία του θέματος αυτού είναι τόσο μεγάλη που θα αποτελέσει 
το κεντρικό θέμα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας με τίτλο "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες 
τις ηλικίες" για την περίοδο 2016-2017. 

                                            
 
3 ‘Success factors for achieving policy impact in foresight studies [Ενσωμάτωση του αντικτύπου των μελετών διερεύνησης 

μελλοντικών προοπτικών στην πολιτική]’. 
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https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/el
https://www.healthy-workplaces.eu/el
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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Μια δεύτερη μελέτη ΕΑΥ του EU-OSHA εστιάζει σε μια άλλη σημαντική ομάδα-στόχο, τις πολύ μικρές και 
τις μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ)4. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Ευρώπης, δεδομένου ότι απασχολούν περίπου το μισό εργατικό δυναμικό της ΕΕ, ωστόσο 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων για την ΕΑΥ.  
Η πρώτη από τις τέσσερις δέσμες εργασιών στο πλαίσιο του έργου αυτού ολοκληρώθηκε το 2015. Ένα 
από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι δεν είναι μόνο οι διαθέσιμοι πόροι των ΠΜΜΕ που 
έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή διαχείριση της ΕΑΥ, αλλά και ότι το ευρύτερο πλαίσιο όπου 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. 

Το 2015 ξεκίνησαν και νέες μελέτες ΕΑΥ. Η πρώτη, με θέμα τις ασθένειες και τις αναπηρίες που συνδέονται 
με την εργασία, θα εξετάσει τρία ζητήματα: 1) την αποκατάσταση των καρκινοπαθών εργαζομένων, 2) τις 
επαγγελματικές ασθένειες που προκαλούνται από βιολογικούς παράγοντες και  
3) τις μεθόδους αναγνώρισης επαγγελματικών ασθενειών. Η δεύτερη μελέτη επικεντρώνεται σε έναν από 
τους κυριότερους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA που είναι να βοηθήσει τους αρμόδιους 
για τη χάραξη πολιτικής και τους ερευνητές να κατανοήσουν το κόστος της κακής διαχείρισης της ΕΑΥ και 
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την σωστή διαχείρισή της. Πρόκειται για ένα πολυετές έργο 
που αποσκοπεί στην εκπόνηση ακριβέστερων εκτιμήσεων του κόστους των ασθενειών, των 
τραυματισμών και των θανάτων που συνδέονται με την εργασία. 

 

3 Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ 
Το Πρόγραμμα OiRA είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 
διενέργειας της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου γρήγορα, εύκολα και δωρεάν. Το πρόγραμμα αυτό 
αναπτύχθηκε ειδικά για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
εξειδικευμένων  εργαλείων OiRA για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Στις αρχές του 2015 έγινε 
εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος OiRA και σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ενδιαφερόμενα μέρη 
εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση από την αξιοποίηση αυτής της εφαρμογής  και ακόμα ότι ελπίζουν το 
πρόγραμμα να συνεχίσει να αναπτύσσεται στο μέλλον. Στα τέλη του 2015, το Πρόγραμμα OiRA 
περιλάμβανε συνολικά 86 κλαδικά εργαλεία, ενώ άλλα 30 τελούσαν υπό ανάπτυξη. Προστέθηκαν νέα 
εργαλεία για διάφορους κλάδους, όπως για τις επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering),  τις επιχειρήσεις 
αθλητικών δραστηριοτήτων και τις επιχειρήσεις οργάνωσης και παραγωγής ζωντανών οπτικοακουστικών 
εκδηλώσεων. Το 2015 εγκαινιάστηκε επίσης μια νέα έκδοση της διαδικτυακής αυτής πλατφόρμας (OiRA 
2.0), που καθιστά την εφαρμογή ακόμη πιο εύχρηστη. Το επιστέγασμα ήρθε τον Νοέμβριο του 2015, όταν 
απονεμήθηκε στο έργο OiRA το "Πιστοποιητικό Καλής Πρακτικής" στο πλαίσιο του θεσμού των 
Ευρωπαϊκών Βραβείων στον Δημόσιο τομέα (EPSA). 

Εκτός από το Πρόγραμμα OiRA, αναπτύσσονται όλο και περισσότερα ψηφιακά διαδραστικά εργαλεία 
("ηλεκτρονικά εργαλεία") που αξιοποιούνται σε διάφορες τομείς της ΕΑΥ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-
OSHA επέλεξε να μην αναπτύσσει ο ίδιος ηλεκτρονικά εργαλεία, αλλά να διευκολύνει την ανάπτυξη και 
την προαγωγή τους μέσω της διαδικτυακής του πύλης. Το 2015, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός  
EU-OSHA διοργάνωσε δύο σεμινάρια με θέμα τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την ΕΑΥ, το πρώτο αφορούσε 
την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και το δεύτερο, τα ηλεκτρονικά εργαλεία για τις πολύ μικρές 
και τις μικρές επιχειρήσεις. 

 

4 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
Εκστρατείες 
Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας "Διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους 
εργασίας" την περίοδο 2014-2015, σημαντική ήταν η συμβολή των εταίρων του EU-OSHA, 
περιλαμβανομένων των επίσημων εταίρων της εκστρατείας, των εταίρων από τα μέσα μαζικής 

                                            
 
4 ‘Βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη’. 

https://osha.europa.eu/el/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/el/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el
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ενημέρωσης και των Εθνικών Εστιακών Πόλων. Στην εκστρατεία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 
επίσημοι εταίροι, οι οποίοι διοργάνωσαν πλήθος δράσεων, όπως προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια 
και σεμινάρια. Εξάλλου, οι 34 εταίροι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέβαλαν στην ευρύτερη δυνατή 
διάδοση του μηνύματος της εκστρατείας και διοργάνωσαν σχετικές εκδηλώσεις. 

 
Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής 
Πρακτικής αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές 
της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» της περιόδου 2014-2015. Η τελετή 
απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην 
συνδιάσκεψη της Ρίγας τον Απρίλιο του 2015, στο 
πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας της ΕΕ. 
Βραβεύθηκαν 11 επιχειρήσεις/οργανισμοί, ενώ άλλοι 
12 έλαβαν εύφημο μνεία. Αυτά τα παραδείγματα καλής 
πρακτικής καταδεικνύουν ότι η επιτυχής διαχείριση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι εφικτή, 
ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή του 
οργανισμού.  

 

Στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τον Οκτώβριο του 
2015 συζητήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη το θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στην 
εργασία, ενώ οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι διοργάνωσαν ποικίλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο. Μία ακόμη κορυφαία στιγμή ήταν η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για 
τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας τον Νοέμβριο, στην οποία παρέστησαν περισσότεροι από 300 
συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη προκειμένου να κάνουν έναν απολογισμό της δίχρονης 
πανευρωπαϊκής εκστρατείας και να συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα. Η συνδιάσκεψη ήταν αφιερωμένη 
στη μνήμη του Δρ. Eusebio Rial Gonzαlez (1966-2014), αρχιτέκτονα της συγκεκριμένης εκστρατείας.  
Η σημασία της συγκριτικής αξιολόγησης (ή της ανταλλαγής καλών πρακτικών) για τους επίσημους 
εταίρους των εκστρατειών του EU-OSHA αυξάνεται. Η πρώτη συγκριτική αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο 
της εκστρατείας 2012-2013, έκτοτε δε αντίστοιχες εκδηλώσεις σημειώνουν όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. 
Τον Ιούλιο του 2015, ο EU-OSHA δημοσίευσε έκθεση με θέμα την συγκριτική αξιολόγηση των 
επιτυχημένων πρωτοβουλιών και δράσεων που διοργάνωσαν οι επίσημοι εταίροι στο πλαίσιο της 
πανευρωπαϊκής εκστρατείας.5 

 
Το Πρόγραμμα Υποστήριξης των Ευρωπαϊκών 
Εκστρατειών (European Campaign Assistance Package, 
ECAP) παρέχει πρακτική υποστήριξη -μέσω της παροχής 
υπηρεσιών και προϊόντων- στους Εθνικούς Εστιακούς 
Πόλους, για την σε εθνικό επίπεδο οργάνωση και 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών 
εκστρατειών, το δε πρόγραμμα ECAP του 2015 
αποδείχθηκε περιζήτητο. Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι -
μεταξύ πολλών άλλων δράσεων- ζήτησαν συνολικά 
υποστήριξη για την οργάνωση 19 συναντήσεων των 
μελών των Εθνικών Δικτύων τους, για την οργάνωση 65 
σεμιναρίων με αποδέκτες τους εμπλεκόμενους με την  
ΕΑΥ φορείς/εταίρους τους και για την οργάνωση 11 
συνεντεύξεων με αντικείμενο την πανευρωπαϊκή εκστρατεία και τους στόχους της.  

                                            
 
5 ‘Ανασκόπηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και  

ασφάλειας’. 

 

Εκδήλωση ανταλλαγής καλών πρακτικών στις 
Βρυξέλλες, 5-6 Μαρτίου 2015 

Συνδιάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας, Νοέμβριος 2015, αφιερωμένη στη μνήμη του 
Δρ. Eusebio Rial Gonzαlez 
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http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Τέλος, στην εκστρατεία αυτή εγκαινιάστηκαν και μερικές σημαντικές καινοτομίες: το σχετικό ενημερωτικό 
δελτίο που δημοσιεύεται ανά δίμηνο και περιέχει πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με τις δράσεις της 
πανευρωπαϊκής εκστρατείας και η επιτυχής αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 
προαγωγή της εκστρατείας @EUmanagestress. Κατά την ολοκλήρωση της εκστρατείας, 14.000 χρήστες 
παρακολουθούσαν το @EU_OSHA στο Twitter. 

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την νέα πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 2016-2017, η οποία αφορά τη γήρανση 
του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και την προαγωγή του βιώσιμου εργασιακού βίου σε κάθε ηλικία.  

 

Δράσεις ευαισθητοποίησης 
Τον Οκτώβριο του 2015, για έβδομη συνεχή χρονιά έγινε 
η απονομή του Βραβείου Ταινιών για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στους Χώρους Εργασίας στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων 
Σχεδίων της Λειψίας (DOK Leipzig). Το βραβείο 
απονεμήθηκε εξ ημισείας στο ντοκιμαντέρ "Work for One 
Day" της Rita Bakacs, με θέμα την αναζήτηση ενός 
μεροκάματου από τα χαράματα και τις επιπτώσεις που 
προκαλεί η κακοπληρωμένη σκληρή δουλειά και η 
παντελής έλλειψη ασφάλειας και στην ταινία animation 
"Automatic Fitness" των Alejandra Tomei και Alberto 
Couceiro, μια κυνική σάτιρα της έννοιας των 
"ανθρώπινων πόρων" στον σύγχρονο κόσμο της 
εργασίας, όπου  η διάσταση του "μεγάλου όγκου 
εργασίας" έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάσταση της 
"επισφαλούς εργασίας". 

Το πρόγραμμα ταινιών με τον ήρωα Napo κατέλαβε επίσης κεντρική θέση στις δράσεις ευαισθητοποίησης 
του EU-OSHA το 2015. Ολοκληρώθηκε η παραγωγή μιας νέας ταινίας με θέμα τους ηλεκτρικούς 
κινδύνους, "Ο Napo σε… κίνδυνο ηλεκτροπληξίας" και εγκαινιάστηκε ο νέος δικτυακός τόπος των ταινιών 
Napo, από τον οποίο είναι πολύ πιο εύκολη η μεταφόρτωση ταινιών και μεμονωμένων επεισοδίων. Το 
πρόγραμμα "Ο Napo για τους εκπαιδευτικούς", μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη με παραδείγματα 
μαθημάτων και εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις ταινίες του ήρωα Napo, αναπτύσσεται εδώ και μία 
τριετία και ο EU-OSHA ζήτησε τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης. Με βάση τα πορίσματά της, οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι και οι χρήστες/εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μεγάλη 
ικανοποίηση για την ποιότητα του υλικού, ενώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις όσον 
αφορά τη διάδοση της εργαλειοθήκης προς τους τελικούς αποδέκτες. 

Τέλος, το 2015 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης. Κατά τον εορτασμό της «Ημέρας της Ευρώπης», οργάνωσε τη λειτουργία  ενός 
περιπτέρου ενημέρωσης όπου και συζήτησε με τους κατοίκους του Μπιλμπάο θέματα ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία. Επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA συμμετείχε σε διάφορες διεθνείς 
εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο 31ο Διεθνές Συνέδριο για την Επαγγελματική Υγεία (International Congress 
on Occupational Health, ICOH) στη Σεούλ, στο 13ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (ETUC) στο Παρίσι και, τέλος, στο Διεθνές Συνέδριο και την Εμπορική Έκθεση A+A στα τέλη 
Οκτωβρίου στο Ντίσελντορφ. 

 

Διασύνδεση για τη γνώση 
Η εφαρμογή OSHwiki είναι η πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  
EU-OSHA που επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα ΕΑΥ και τη δικτύωση μεταξύ των χρηστών. 
Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί ως μια προσβάσιμη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης, η 
οποία μπορεί εύκολα να επικαιροποιείται ή να μεταφράζεται από τους χρήστες.  
Τα άρθρα γράφονται μόνον από διαπιστευμένους συντάκτες. Η εφαρμογή OSHwiki εγκαινιάστηκε το 2014. 

Απονομή του βραβείου ταινιών για την ασφάλεια και 
την υγεία στους χώρους εργασίας στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ της Λειψίας 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/el/
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/el/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/el/
https://www.napofilm.net/el/
https://www.napofilm.net/el/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/oshwiki


Περίληψη — Ετήσια Έκθεση 2015 

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 
 

7 

 

Στόχος για το 2015 ήταν ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της εφαρμογής, με αξιοποίηση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για την προαγωγή της OSHwiki και την προσέλκυση νέων συντακτών. Στο πλαίσιο 
αυτό δημοσιεύθηκαν νέα άρθρα και έγινε επιμέλεια και μετάφραση των ήδη δημοσιευμένων άρθρων. Ως 
αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της εφαρμογής OSHwiki. 

 

Δικτύωση και επικοινωνία 
Στη διάρκεια του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  
EU-OSHA εφάρμοσαν μέτρα που θα επιτρέπουν έναν πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 
περιλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων συνεδριάσεων 
ώστε να εναρμονίζεται περισσότερο με τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του EU-OSHA και με τον 
κύκλο υποβολής εκθέσεων πεπραγμένων. Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση του Ετήσιου 
Διαχειριστικού Προγράμματος για το 2016, το θέμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
για την περίοδο 2018-2019 (που θα επικεντρωθεί στις επικίνδυνες ουσίες) και η εφαρμογή πρόσθετων 
μέτρων για την πρόληψη της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο EU-OSHA συνέχισε να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατυπώνοντας τις απόψεις του για ζητήματα ΕΑΥ προς τις κλαδικές επιτροπές 
κοινωνικού διαλόγου και παρέχοντας υποστήριξη και συνδρομή προς το Συμβούλιο της ΕΕ. Στενή ήταν η 
συνεργασία και με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Ενδεικτικά, τον Μάρτιο ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός EU-OSHA προώθησε και συμμετείχε σε ειδικό εργαστήριο με θέμα το φύλο και τη βιώσιμη 
εργασία, στο πλαίσιο συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου με θέμα την επαγγελματική 
υγεία και την εργασία των γυναικών. 

Τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε η νέα δικτυακή πύλη του EU-OSHA, η οποία δεν είναι απλώς ανανεωμένη από 
αισθητική και λειτουργική άποψη, αλλά είναι και πιο εύκολα πλοηγήσιμη και πιο εύχρηστη, ιδίως για χρήση 
από κινητές συσκευές. Ως τα τέλη του 2015, η εφαρμογή είχε δεχθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια 
επισκέπτες. Η δικτυακή πύλη του EU-OSHA θα συνδυαστεί με μια νέα στρατηγική διαχείρισης των 
σχέσεων του με όλους τους εμπλεκόμενους, η οποία βρισκόταν υπό ανάπτυξη το 2015. Τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στην άνευ προηγουμένου απήχηση του EU-OSHA, ενώ ο αριθμός των 

"ακολούθων" και των "φίλων" του αυξάνεται σταθερά. 

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA 
συνεργάζεται για περισσότερο από μία δεκαετία με 
τους Εθνικούς Εστιακούς Πόλους της Τουρκίας και 
άλλων χωρών και περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων, 
εν όψει της προετοιμασίας της ένταξής τους στο 
δίκτυο του EU-OSHA. Έπειτα από διακοπή ενός 
έτους, τον Νοέμβριο του 2015 υπογράφηκε νέα 
σύμβαση, η οποία δίνει στον EU-OSHA τη 
δυνατότητα να συνεχίσει να παρέχει οικονομική και 
πρακτική υποστήριξη στις χώρες αυτές το 2016.  

 

Το διετές έργο του EU-OSHA με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ολοκληρώθηκε 
τον Ιανουάριο του 2016. Στη διάρκεια των δύο αυτών ετών, ο EU-OSHA συνέβαλε αξιοσημείωτα στην 
ανάπτυξη συστημάτων ΕΑΥ στις χώρες νοτίως και ανατολικώς της ΕΕ, βοήθησε στην ίδρυση νέων 
Εθνικών Εστιακών Πόλων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
στη μετάφραση βασικών κειμένων/εγγράφων σε διάφορες γλώσσες.  

https://osha.europa.eu/el/
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Δωρεάν εκδόσεις: 

• ένα αντίτυπο: 

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

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 

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

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

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

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

 

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

 πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία   

 να χρεώνονται).  

Εκδόσεις επί πληρωμή: 

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

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

http://osha.europa.eu 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας 

στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και 

παραγωγικότερους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

EU-OSHA ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει 

αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη 

πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την 

υγεία στην εργασία και διοργανώνει 

πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και  

ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο 

Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών, των 

οργανώσεων των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και 

άλλες χώρες. 
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