
Η αρχή STOP (Substitution, 
Technological measures, Organisational 
measures, Personal protection)
αποτελεί μια ιεράρχηση των μέτρων 
πρόληψης:

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και 
παραγωγικότερους. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 
και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Ο  Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστα, 
ισορροπημένα και αμερόληπτα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, μέσω της δικτύωσης 
φορέων και οργανισμών από ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες.

Ο EU-OSHA διεξάγει επίσης τις διετείς εκστρατείες «Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας», οι οποίες στηρίζονται από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και συντονίζονται 
σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του. 
Στόχος της εκστρατείας «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» 2018-
2019 είναι να αυξηθεί η  ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που 
προκαλούνται από τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και 
να προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης αυτών των κινδύνων.
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Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
για την πρόληψη βλάβης που μπορεί να 
προκληθεί λόγω έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες 
στους χώρους εργασίας.
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Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους.  
Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.
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Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισμοί, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενθαρρύνονται 
να συμμετάσχουν στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας — Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών». Η εκστρατεία 
μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για:

 • όλους τους εργοδότες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • διοικητικά στελέχη, επιβλέποντες/προϊσταμένους και 

εργαζομένους, καθώς και εκπροσώπους εργαζομένων στον τομέα 
της ΕΑΥ,

 • Εθνικούς Εστιακούς Πόλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
EU-OSHA και τα δίκτυά τους,

 • κοινωνικούς εταίρους,
 • κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου,
 • φορείς χάραξης πολιτικής,
 • ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα δίκτυά τους,
 • ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις,
 • επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ, της διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων και ενώσεις τους,
 • την ερευνητική κοινότητα στον τομέα της ΕΑΥ,
 • τις επιθεωρήσεις εργασίας και τις οργανώσεις τους,
 • τα ΜΜΕ.

Η εκστρατεία   
«Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών 
στους χώρους εργασίας»
Σε πολλούς χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι 
εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες αποτελούν μείζον 
πρόβλημα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ). 
Υπάρχουν πολλές νομικές ρυθμίσεις σχετικά με αυτό το 
ζήτημα, καθώς και πολλά έντυπα και εργαλεία καθοδήγησης 
και υποστήριξης, ωστόσο τόσο το επίπεδο ευαισθητοποίησης 
όσο και το επίπεδο διαθέσιμων γνώσεων συχνά δεν επαρκούν, 
παρότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να ληφθούν και να 
εφαρμοστούν με ευχέρεια τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τη μείωση της έκθεσης σε 
επικίνδυνες ουσίες συμβάλλει στην προστασία των εργαζομένων 
από διάφορα ατυχήματα (όπως πυρκαγιά, έκρηξη ή ασφυξία) καθώς 
και από προβλήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένων δερματικών 
παθήσεων, αλλεργιών, αναπνευστικών παθήσεων, συγγενών 
ανωμαλιών και καρκίνου). Επιπλέον, η αντιμετώπιση των κινδύνων 
αυτών μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς, καθώς είναι δυνατόν να αποκομίσουν οφέλη, 
για παράδειγμα σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη μείωση των αναρρωτικών αδειών.

Η εκστρατεία έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και τη 
συνάφεια της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών σε χώρους 
εργασίας στην Ευρώπη,

 • την προαγωγή της εκτίμησης, της εξάλειψης και της υποκατάστασης 
των κινδύνων καθώς και της ιεράρχησης των μέτρων πρόληψης,

 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας,

 • τη στόχευση σε ομάδες εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες 
και ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα 
κινδύνου (για παράδειγμα, γυναίκες, μετανάστες και νέους),

 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εξελίξεις όσον 
αφορά τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο.

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη της εκστρατείας: Απρίλιος 2018

Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος του 2018 και του 2019

Εκδήλωση για την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σχετικά με τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας»: 1ο τρίμηνο του 2019

Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τους Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας: Νοέμβριος 2019

Οι επικίνδυνες ουσίες 
εξακολουθούν να 
αποτελούν σημαντικό 
ζήτημα ασφάλειας και 
υγείας στους χώρους 
εργασίας.

Ως εταίρος της 
εκστρατείας έχετε 
πολλά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής σε 
εκδηλώσεις ανταλλαγής 
παραδειγμάτων καλής 
πρακτικής καθώς και 
ευκαιρίες δικτύωσης.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συμμετάσχετε σε αυτήν την εκστρατεία. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσατε:

 • να διαδώσετε και να προβάλετε το υλικό της εκστρατείας, ώστε να 
συμβάλετε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης,

 • να διοργανώσετε προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια, 
διαγωνισμούς, εκδηλώσεις ή άλλες σχετικές δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης,

 • να προαγάγετε την αρχή της υποκατάστασης των επικίνδυνων 
ουσιών και την ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης,

 • να αξιοποιήσετε και να προαγάγετε χρήσιμα εργαλεία και πόρους 
που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών 
στους χώρους εργασίας,

 • να ανταλλάξετε καλές πρακτικές για την πρόληψη των κινδύνων 
που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στους χώρους 
εργασίας,

 • να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής 
για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»,

 • να συμμετάσχετε στις Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία τον Οκτώβριο του 2018 και του 2019,

 • να συμμετάσχετε ως επίσημος ή εθνικός εταίρος της εκστρατείας 
ή με την ιδιότητα του εταίρου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
για την προβολή της εκστρατείας.

Πρόσθετη πληροφόρηση και διαθέσιμοι 
πόροι

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία διατίθενται 
στη διεύθυνση www.healthy-workplaces.eu. Σε αυτόν το 
δικτυακό τόπο θα βρείτε επίσης μια σειρά από διαφορετικούς 
πόρους πληροφόρησης που θα σας βοηθήσουν να προαγάγετε 
και να υποστηρίξετε την εκστρατεία. Για παράδειγμα:

 • τον Οδηγό της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας — Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»,

 • παρουσιάσεις PowerPoint, φυλλάδια, ενημερωτικά γραφήματα 
και φύλλα πληροφόρησης,

 • την εργαλειοθήκη της εκστρατείας και λοιπό σχετικό 
ενημερωτικό υλικό,

 • τις πρόσφατες ταινίες με τον ήρωα Napo.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter και LinkedIn) και κοινοποιήστε τις αναρτήσεις μας.

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της εκστρατείας 
μέσω του δικτυακού τόπου της εκστρατείας 
(https://healthy-workplaces.eu/el).
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