
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας  
για όλες τις ηλικίες: τα οφέλη

• Το εργατικό δυναμικό διατηρείται υγιές, παραγωγικό και 
ενθουσιώδες, γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις 
ή τους οργανισμούς να παραμένουν ανταγωνιστικοί και 
καινοτόμοι.

• Οι πολύτιμες δεξιότητες και η εργασιακή εμπειρία που 
αποκτήθηκαν διατηρούνται εντός της επιχείρησης ή του 
οργανισμού, μέσω της μεταβίβασης των γνώσεων και της 
δημιουργίας μιας μεγαλύτερης δεξαμενής ταλέντων και 
δεξιοτήτων.

• Τα επίπεδα των αδειών ασθενείας και του απουσιασμού 
είναι χαμηλότερα, γεγονός που συνεπάγεται για τις 
επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς χαμηλότερο κόστος 
όσον αφορά την ανικανότητα προς εργασία και βελτίωση 
όσον αφορά την παραγωγικότητα.

• Μειώνονται τα επίπεδα εναλλαγής του προσωπικού.

• Το εργασιακό περιβάλλον είναι πιο θετικό, επιτρέποντας 
στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών να αναπτύσσουν 
τις δυνατότητές τους.

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

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους  είναι να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους 
και παραγωγικότερους. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραγωγικότερους. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA με στόχο τη βελτίωση των Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, συνθηκών εργασίας ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, 
ισορροπημένες και αμερόληπτες πληροφορίες, στοιχεία και άλλα ισορροπημένες και αμερόληπτες πληροφορίες, στοιχεία και άλλα 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 
μέσω της δικτύωσης φορέων και οργανισμών για την ΕΑΥ από μέσω της δικτύωσης φορέων και οργανισμών για την ΕΑΥ από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο EU-OSHA διεξάγει επίσης τις διετείς εκστρατείες «Ασφαλείς εκστρατείες «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας», οι οποίες στηρίζονται από τα , οι οποίες στηρίζονται από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους ευρωπαίους κοινωνικούς θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους και συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο εταίρους και συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο 
των Εθνικών Εστιακών Πόλων του. Η εκστρατεία για την περίοδο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του. Η εκστρατεία για την περίοδο 
2016-2017 με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 
για όλες τις ηλικίες» έχει στόχο να συνδράμει τους εργοδότες  έχει στόχο να συνδράμει τους εργοδότες 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων εξαιτίας του γηράσκοντος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων εξαιτίας του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού και να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης εργατικού δυναμικού και να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης 
εργασίας καθ‘ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των εργασίας καθ‘ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των 
εργαζομένων.
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Η διασφάλιση της υγιούς 
γήρανσης στην εργασία 
σημαίνει για τους 
εργαζόμενους διασφάλιση 
της ποιότητας στη ζωή, την 
εργασία και τη γήρανση.

Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Ερ-

γασίας για όλες 
τις ηλικίες 

Προαγωγή μιας βιώσιμης  
επαγγελματικής ζωής

www.healthy-workplaces.eu
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Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για 
όλες τις ηλικίες» καλείται να συμμετέχει κάθε επιχείρηση 
ή οργανισμός —ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου— και 
κάθε φυσικό πρόσωπο. Η εκστρατεία απευθύνεται σε:

• όλους τους εργοδότες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
• διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενους,
• συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους για θέματα 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
• επαγγελματίες ΕΑΥ και επαγγελματίες ανθρώπινου 

δυναμικού,
• εργοδοτικές και επαγγελματικές οργανώσεις,
• όλους τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που 

ενδιαφέρονται έμπρακτα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας στους χώρους εργασίας.

Η εκστρατεία
Η εργασία αποτελεί μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, 
σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γήρανσης του εργατικού 
δυναμικού της Ευρώπης. Η εργασία μπορεί να αποδειχτεί 
επωφελής τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική 
υγεία. Η προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς 
γήρανσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο υγιές και 
πιο ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό, μείωση της εναλλαγής 
του προσωπικού και των απουσιών από την εργασία και 
αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας.

Η παρούσα εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία της σωστής 
διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) 
καθ‘ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και 
της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες 
—είτε πρόκειται για την αρχή της σταδιοδρομίας του 
εργαζόμενου είτε για το τέλος της. 
Με τη σωστή διαχείριση της ΕΑΥ και τον συνυπολογισμό 
και την αντιμετώπιση της πολυμορφίας του εργατικού 
δυναμικού, μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της υγιούς 
γήρανσης στην εργασία και της συνταξιοδότησης σε καλή 
κατάσταση υγείας.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
2016-2017 έχει τους ακόλουθους στόχους:

• προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς 
γήρανσης, καθώς και ανάδειξη της σημασίας της 
πρόληψης των κινδύνων καθ‘ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής ζωής,

• παροχή βοήθειας σε εργοδότες και εργαζόμενους 
(συμπεριλαμβανομένων αυτών στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις) μέσω της ενημέρωσης και της 
διάδοσης εργαλείων για τη διαχείριση της ΕΑΥ υπό το 
πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού,

• διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών 
πρακτικών στον εν λόγω τομέα.

Βασικές ημερομηνίες

Έναρξη της εκστρατείας: Απρίλιος 2016

Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2016 
και 2017

Τελετή για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για 
τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»:
Απρίλιος 2017

Ευρωπαϊκή διάσκεψη για τους Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώρους Εργασίας: Νοέμβριος 2017

Οι υγιείς χώροι εργασίας 
αποτελούν προϋπόθεση για 
μια βιώσιμη επαγγελματική 
ζωή.

Η πρόληψη καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής ζωής είναι 
βασικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
εξαιτίας του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την εκστρατεία:

• διαδίδοντας και προβάλλοντας το ενημερωτικό υλικό 
της εκστρατείας ώστε να συμβάλλετε στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΕΑΥ,

• διοργανώνοντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπως 
προγράμματα κατάρτισης, συνέδρια και διαγωνισμούς,

• αξιοποιώντας και προβάλλοντας τα πρακτικά εργαλεία που 
διατίθενται για τη διαχείριση της γήρανσης,

• συμμετέχοντας στα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»,

• συμμετέχοντας στις Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2016 και 2017,

• συμμετέχοντας με την ιδιότητα του επίσημου ή του εθνικού 
εταίρου της εκστρατείας,

• με τη συνεχή ενημέρωσή σας μέσω των σχετικών 
δράσεών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε μας 
στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn και σε άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Περαιτέρω πληροφόρηση και διαθέσιμοι 
πόροι

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
και να μεταφορτώσετε ενημερωτικό και άλλο 
υλικό από τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας 
(www.healthy-workplaces.eu), όπως:

• τον ενημερωτικό οδηγό της εκστρατείας «Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»,

• τον νέο ηλεκτρονικό οδηγό για τη διαχείριση ΕΑΥ στο 
πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού,

• σχετικά στοιχεία και δεδομένα, καθώς και γραφήματα για 
την παρουσίασή τους (infographics),

• την ταινία του Napo,
• άλλο υλικό προβολής της εκστρατείας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



