
EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Καθιστώντας τους χώρους εργασίας 
στην Ευρώπη ασφαλέστερους, 
υγιέστερους και παραγωγικότερους

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
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Με τη βοήθεια 
των εταίρων μας 

καταβάλλουμε εντατικές 
προσπάθειες για την 

ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τους κινδύνους στους 
χώρους εργασίας και την 

καλύτερη κατανόησή 
τους, καθώς και για την 

ενίσχυση της δέσμευσης 
όσον αφορά την 

προαγωγή της ασφάλειας 
και της υγείας στην 

εργασία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
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Καλώς 
ήρθατε

Προάγουμε την 
ασφάλεια και την 

υγεία στους χώρους 
εργασίας με στόχο 

τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας 

και την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας.
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EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

To δικαίωμα σε ασφαλείς και 
υγιείς συνθήκες εργασίας είναι 
θεμελιώδες δικαίωμα όλων. 
Αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία 
είναι να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη 
ασφαλέστερους, υγιέστερους 
και παραγωγικότερους.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 4  000 εργαζόμενοι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χάνουν τη ζωή τους λόγω εργατικών 
ατυχημάτων, ενώ πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι 
παθαίνουν κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους. 
Το 25  % των εργαζομένων έχουν δηλώσει ότι η  εργασία 
τους έχει ως επί το πλείστον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία 
τους. Το κόστος για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και 
τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 3  % του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ).

Η σημασία του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας (ΕΑΥ) αλλά και οι σχετικές προκλήσεις σε επίπεδο 
πολιτικής έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 
παρελθόν. Εν μέσω της εμφάνισης νέων επαγγελματικών 
κινδύνων και νέων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, 
δημογραφικών αλλαγών και των προσπαθειών της Ευρώπης 
να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση, η ανάγκη για υψηλά 
επίπεδα ΕΑΥ —ως μέσο προστασίας των εργαζομένων και 
παράλληλα κερδοφορίας των επιχειρήσεων— αυξάνεται και 
αποκτά επείγοντα χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, λόγω της αύξησης των ορίων 
συνταξιοδότησης σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να παρατείνουν την παραμονή 
τους στην εργασία παραμένοντας παράλληλα ασφαλείς και 
υγιείς έως τη συνταξιοδότησή τους.

Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας 
επιβάλλεται να αναδειχθεί το όφελος της καλής διαχείρισης 
της ΕΑΥ για τις επιχειρήσεις και, ιδίως, για τις μικρότερες 
επιχειρήσεις. Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν 
και αποτελούν ζωτικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
συχνά αναφέρουν έλλειψη των πόρων που χρειάζονται για 
τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγείας. Παρ’ όλα αυτά, στην 
πράξη αποδεικνύεται ολοένα και πιο συχνά ότι τα κεφάλαια 
που δαπανώνται για τη βελτίωση της ΕΑΥ αποσβένονται και 
με το παραπάνω μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας 
και της εξοικονόμησης δαπανών. Η  προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την 
υγεία τους δεν είναι μόνο υποχρέωση λόγω νομικής απαίτησης 
αλλά και επένδυση.

Η συνεργασία του EU-OSHA με κυβερνήσεις, εκπροσώπους 
των εργαζομένων και μικρές έως και μεγάλες επιχειρήσεις 
εντάσσεται σε μια κοινή προσέγγιση για την προαγωγή της 
ΕΑΥ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει 
δεσμευτεί να λειτουργεί με αποδοτικό, διαφανή και υπεύθυνο 
τρόπο.

Για τη σαφέστερη στόχευση των προσπαθειών του, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός ανέπτυξε το πολυετές πρόγραμμα στρατηγικής του 
για την περίοδο 2014–2020, σύμφωνα με το πνεύμα των στόχων 
του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία (2014–2020) και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
που έχει στόχο τη δημιουργία μιας «έξυπνης» και βιώσιμης 
ευρωπαϊκής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό 
προσδιορίστηκαν έξι προτεραιότητες:

1. πρόβλεψη των αλλαγών στην εργασία και των νέων και 
αναδυόμενων κινδύνων μέσω σχετικών προγραμμάτων,

2. στοιχεία και αριθμοί — συλλογή και διάδοση 
πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω της ευρωπαϊκής 
έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους 
στις επιχειρήσεις (Esener),

3. ανάπτυξη εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση 
της ΕΑΥ, όπως η διαδικτυακή εφαρμογή για τη 
διαδραστική εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης κινδύνου 
(OiRA),

4. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω των 
εκστρατειών για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους 
εργασίας,

5. διασύνδεση για τη γνώση, ιδίως μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας OSHwiki,

6. δικτύωση (σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο) και 
επικοινωνία.

Έχοντας θέσει αυτούς τους στόχους και με τη συνδρομή των 
εταίρων μας, καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους 
στους χώρους εργασίας και την καλύτερη κατανόησή τους, 
καθώς και για την ενίσχυση της δέσμευσης όσον αφορά την 
προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία
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Προβλέποντας 
τις αλλαγές

Τι επιφυλάσσει το μέλλον 
για τους εργαζόμενους 
και τους εργοδότες της 
Ευρώπης; Εντοπίζουμε 

τους κινδύνους σήμερα 
για να αποφύγουμε τις 

επιπτώσεις τους στην υγεία 
και στην ασφάλειά μας 

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

Στον EU‑OSHA γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να 
σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα. Οι αλλαγές στον κόσμο 
της εργασίας συνεπάγονται νέους κινδύνους. Ένας από 
τους σημαντικότερους στόχους μας είναι να παράσχουμε 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ερευνητές 
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν 
να λάβουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δημογραφικές αλλαγές 
και οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί μπορούν να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια και την υγεία στον 
χώρο εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων 
κινδύνων. Δεδομένου ότι το 45 % των εργαζομένων στην 
ΕΕ αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί από αυτές τις εξελίξεις, 
είναι προφανές ότι η  ανάλυσή μας πρέπει να στραφεί στο 
μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Κινδύνων (ΕΠΚ) 
του EU-OSHA προβλέπει και διερευνά τους νέους και τους 
αναδυόμενους κινδύνους για την ΕΑΥ, παρέχοντας αξιόπιστα 
και ποιοτικά δεδομένα τα οποία βοηθούν τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους ενδιάμεσους 
στον χώρο της εργασίας να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα και να θέτουν τις κατάλληλες προτεραιότητες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός εκπονεί προγράμματα 
πρόβλεψης επαγγελματικών κινδύνων για τον προσδιορισμό 
και την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα 
της ΕΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται προγράμματα 
πρόβλεψης επαγγελματικών κινδύνων μεγάλης κλίμακας 
με διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και περίοδο ενός έτους για 
αναθεώρηση. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται:

•  βιβλιογραφική ανασκόπηση,

•  συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, εργαστήρια και 
διαδικτυακές έρευνες με τη συμμετοχή των αρμόδιων 
εμπειρογνωμόνων,

•  διαδικασίες ανάπτυξης σεναρίων.

Στόχος του EU-OSHA δεν είναι μόνο να εντοπίζει νέους 
και αναδυόμενους κινδύνους, αλλά και να παρέχει στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους επαγγελματίες 
στον τομέα της ΕΑΥ μια βάση για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τα μέσα για τη διευθέτηση αυτών των 
ζητημάτων και ιδέες για την ενσωμάτωση των πορισμάτων 
σε αντίστοιχες πολιτικές.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρώτο πρόγραμμα πρόβλεψης επαγγελματικών 
κινδύνων είχε ως αντικείμενο τον τομέα του περιβάλλοντος, 
ο  οποίος είναι σχετικά νέος και ταχέως εξελισσόμενος, 
όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχουν ελλείψεις στην πληροφόρηση που αφορούν 
τους δυνητικούς κινδύνους, καθώς και σχετική απειρία 
του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
ο κίνδυνος εργατικών ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόβλεψης επαγγελματικών 
κινδύνων εξετάστηκαν παράγοντες οι οποίοι είναι πιθανόν 
να επηρεάσουν τις πράσινες θέσεις εργασίας, όπως 
η  κατάσταση της οικονομίας, η  αυξανόμενη αποδοχή 
των «πράσινων αξιών» από την κοινωνία και το επίπεδο 
τεχνολογικής καινοτομίας. Προσδιορίστηκαν επίσης 
ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους είναι πιθανό να 
εμφανιστούν κίνδυνοι, όπως η αιολική ενέργεια, τα πράσινα 
κτίρια και οι μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ηλιακής 
ενέργειας, ενώ παρασχέθηκαν πρακτικές πληροφορίες 
και εργαλεία πρόληψης των σχετικών επαγγελματικών 
κινδύνων.

https://osha.europa.eu/el/topics/green-jobs

©
 E

U
-O

SH
A

 / 
Fi

lip
 D

e 
Sm

et

https://osha.europa.eu/el/topics/green-jobs


Ενημερωτικό έντυπο 2014

Στοιχεία και 
αριθμοί

Από τις έρευνές 
μας προκύπτουν 

αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας 

και άκρως επίκαιρες 
πληροφορίες 

που συμβάλλουν 
στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων 

και στον σχεδιασμό 
της πρόληψης.
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EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τεκμηριωμένα και αξιόπιστα στοιχεία 
και αριθμούς. Εμείς τους παρέχουμε μια επακριβή, 
ολοκληρωμένη και επίκαιρη εικόνα των κινδύνων που 
απειλούν την ΕΑΥ, καθώς και πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με τρόπους πρόληψης και διαχείρισης αυτών των 
κινδύνων.

Για τον σκοπό αυτό, αναθέτουμε, συγκεντρώνουμε και 
δημοσιεύουμε νέες επιστημονικές έρευνες σχετικά με 
τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία και παρακολουθούμε, συγκρίνουμε και αναλύουμε 
στατιστικές πληροφορίες από διάφορες πηγές στην 
Ευρώπη. Τα δεδομένα που παρέχουμε βοηθούν τους 
ερευνητές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής 
να ανακαλύψουν τους πλέον πρόσφορους τρόπους για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τους ευρωπαίους 
εργαζομένους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγικότητας.

Για παράδειγμα, στόχος του σημαντικού πιλοτικού μας 
προγράμματος «Safer and healthier work at any age» 
(Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε 
ηλικία) είναι να γίνουν κατανοητές οι προκλήσεις που 
συνεπάγεται σε επίπεδο ασφάλειας και υγείας η  παράταση 
του εργασιακού βίου των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζόμενων και η  αύξηση της παραγωγικότητάς τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
εξετάζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη, παραδείγματα 
καλών πρακτικών για τη διατήρηση και τη διεύρυνση της 
απασχολησιμότητας των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων και 
τρόπους διευκόλυνσης της επαγγελματικής επανένταξής 
τους μετά από μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ   
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους 
κινδύνους στις επιχειρήσεις (Esener) είναι μια αναλυτική και 
εκτεταμένη έρευνα η οποία εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης 
των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους 
εργασιακούς χώρους της Ευρώπης. Εκτός από μοναδική 
πηγή πολύτιμων δεδομένων τα οποία είναι συγκρίσιμα σε 
διεθνές επίπεδο, η  έρευνα αποτελεί και ένα από τα βασικά 
μας εργαλεία για τον εμπλουτισμό της βάσης τεκμηρίωσης 
για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές.

Στα ερωτηματολόγια της Esener έχουν απαντήσει 
εκπρόσωποι χιλιάδων επιχειρήσεων και οργανισμών ανά 
την Ευρώπη. Οι ερωτήσεις αφορούν βασικούς τομείς όπως:

•  οι διαδικασίες διαχείρισης της υγείας και 
της ασφάλειας στην εργασία,

•  οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία όπως 
το άγχος, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση,

•  οι παράγοντες που διευκολύνουν και οι παράγοντες 
που δυσχεραίνουν τη διαχείριση των επαγγελματικών 
κινδύνων,

•  η συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΑΥ.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 5 χρόνια. Για την τάξη μεγέθους 
αναφέρεται ενδεικτικά ότι η δεύτερη έρευνα Esener καλύπτει 
36 χώρες και περιλαμβάνει 49 000 συνεντεύξεις. Με την 
επικέντρωση της έρευνας στους νέους και αναδυόμενους 
κινδύνους διασφαλίζεται ότι οι απαντήσεις αποσαφηνίζουν 
την κατάσταση σε αδιερεύνητους και αυξανόμενης 
σημασίας τομείς της ΕΑΥ, όπως είναι οι ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι στην εργασία, οι οποίοι ως ανησυχητικό πρόβλημα 
αναγνωρίστηκαν αρχικά από την έρευνα Esener.

http://www.esener.eu
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Εργαλεία για 
τη διαχείριση   

της ΕΑΥ
Για ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία χρειάζεται πρώτα 
η μελέτη εκτίμησης κινδύνου.
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Είναι προφανές ότι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων 
και των προβλημάτων υγείας είναι προτιμότερη από την 
εκ των υστέρων αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Για 
τις μικρότερες επιχειρήσεις, ωστόσο, η  αποτελεσματική 
εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων είναι δύσκολο 
εγχείρημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μπορεί να στηρίξει 
τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σε αυτό τον 
τομέα, αφενός, παρέχοντας στοχευμένα και εύχρηστα 
εργαλεία για την εκτίμηση των κινδύνων που διατρέχουν 
οι εργαζόμενοι και, αφετέρου, αναγνωρίζοντας και 
δημοσιεύοντας παραδείγματα καλής πρακτικής.

Διαδικτυακή διαδραστική εκτίμηση 
κινδύνου
Διατυπώνεται συχνά η  άποψη ότι η  διαχείριση της 
ΕΑΥ προϋποθέτει γνώσεις ή  επιπλέον ώρες εργασίας 
κάτι το οποίο μπορεί να είναι ανέφικτο, από πρακτικής 
ή  οικονομικής άποψης, για τις μικρές επιχειρήσεις. Με το 
πρόγραμμα για τη διαδικτυακή διαδραστική εκτίμηση 
κινδύνου (OiRA), η  σχετική διαδικασία απλοποιείται και 
εξορθολογίζεται, ιδίως σε ό,τι αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους στους χώρους εργασίας. Πρόκειται για 
πρόγραμμα μέσω του οποίου αναπτύσσονται εύχρηστα 
διαδικτυακά εργαλεία σε επίπεδο κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας, στα οποία η  πρόσβαση είναι δωρεάν και 
τα οποία παρέχουν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
οδηγίες για το πώς να πραγματοποιήσουν βήμα προς βήμα 
μια μελέτη εκτίμησης κινδύνου. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν 
επίσης τους εργοδότες να προσδιορίσουν τα κατάλληλα 
μέτρα, να παρακολουθήσουν την εφαρμογή τους και να 
συντάξουν εκθέσεις για ζητήματα ΕΑΥ. Ο EU-OSHA παρέχει 
την πλατφόρμα, το λογισμικό, τα γενικά εργαλεία και την 
αναγκαία δομή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, 
φέρνοντας σε επαφή τα μέλη της κοινότητας ΟiRA. Τα 
διαθέσιμα εργαλεία προσαρμόζονται εν συνεχεία από τους 
εταίρους του προγράμματος ΟiRA ανάλογα με τις απαιτήσεις 
σε τομεακό και εθνικό επίπεδο ανά χώρα.

Πέραν του ότι αποτελεί αποτελεσματική τεχνική λύση, 
το πρόγραμμα OiRA είναι μια μεθοδολογία η  οποία 
αποδεικνύει στην πράξη ότι οι μικρές επιχειρήσεις 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν 
από την καλή διαχείριση της ΕΑΥ, όπως για παράδειγμα 
τα μειωμένα επίπεδα απουσιών και τα αυξημένα επίπεδα 
διατήρησης προσωπικού. Η  πιο συστηματική προαγωγή 
και η  περισσότερο εκτενής χρήση της συμβάλλει στη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΑΥ, καθώς 
και στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας 
σε επίπεδο ΕΕ, όπου η  συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα OiRA θεωρείται σημαντική μέθοδος 
προαγωγής της βελτίωσης της ΕΑΥ στις ευρωπαϊκές πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η  οποία επεκτείνεται 
και εμπλουτίζεται διαρκώς μέσω της ανάπτυξης νέων 
εξειδικευμένων κλαδικών εργαλείων. Αυτό επιτυγχάνεται 
χάρη σε μια πανευρωπαϊκή κοινότητα εμπειρογνωμόνων 
που ασχολούνται με την ανάπτυξη εργαλείων OiRA, οι οποίοι 
δημιουργούν και εξελίσσουν τα εργαλεία ή  προσαρμόζουν 
υφιστάμενα εργαλεία στις ανάγκες κάθε χώρας. Ο  στόχος 
είναι να καταστεί το πρόγραμμα OiRA ως στρατηγική πρώτης 
γραμμής για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων 
και τη διαχείριση της ΕΑΥ, η  οποία θα συμπεριλαμβάνει 
ακόμη πιο ευέλικτα εργαλεία, τα οποία ανταποκρίνονται 
αμεσότερα στις ανάγκες των τελικών χρηστών και παρέχουν 
ευρύτερες δυνατότητες ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των 
τελικών χρηστών και των εμπειρογνωμόνων ανάπτυξης των 
εργαλείων.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Ενημερώνοντας 
και ευαισθητο‑

ποιώντας
Χάρη στις εκστρατείες 

ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης και 
στις σχετικές δράσεις 

προβολής και επικοινωνίας 
τα μηνύματά μας 

φτάνουν σε χώρους 
εργασίας εντός 

και εκτός Ευρώπης.

©
 E

U
-O

SH
A

 / 
Ce

tin
 B

os
ta

no
gl

u



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

Ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός ο  οποίος επιτελεί έργο 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης για την 
ΕΑΥ, εστιάζουμε, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειές μας 
στην προσέγγιση ομάδων‑στόχων —από υπεύθυνους 
για τη χάραξη πολιτικής και εργοδότες έως στελέχη, 
επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ, εργαζόμενους και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις— μέσω της ευαισθητοποίησής 
τους σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία και την πρόληψή τους. Για τον σκοπό 
αυτό, χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μέσων επικοινωνίας 
και ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων συνέδρια και 
εργαστήρια, τον πολυθεματικό και πολυγλωσσικό δικτυακό 
μας τόπο, το ενημερωτικό δελτίο OSHmail και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Προεξάρχουσα θέση μεταξύ των δράσεών μας για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση έχουν οι διετούς διάρκειας εκστρατείες 
για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», με τις οποίες 
προσεγγίζουμε χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι 
εκστρατείες που εντάσσονται σ’ αυτό το πλαίσιο συντονίζονται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και τους εταίρους μας στα 
κράτη μέλη και περιλαμβάνουν εκατοντάδες εκδηλώσεις και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, γεγονός που τις 
καθιστά τις μεγαλύτερες στο είδος τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Τα θέματα που πραγματεύονται ποικίλλουν από την εκτίμηση 
κινδύνων, τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης και τα εργατικά 
ατυχήματα έως τον θόρυβο, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
και τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους. Ανεξαρτήτως θέματος, 
ένα από τα βασικά μηνύματα είναι πάντα η  σημασία της 
συμμετοχικής προσπάθειας (διοίκησης και εργαζομένων στον 
χώρο εργασίας) —η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 
δραστηριοτήτων μας.

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις κάθε εκστρατείας είναι 
ο διαγωνισμός των «ευρωπαϊκών βραβείων καλής πρακτικής», 
με τα οποία επιβραβεύονται εξαιρετικές και καινοτόμες λύσεις 
διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους 
εργασίας. Μια άλλη σημαντική εκδήλωση είναι η «ευρωπαϊκή 
εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία», 
η  οποία πραγματοποιείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα 
ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τις εκστρατείες μας είναι 
ο  αυξανόμενος αριθμός των επίσημων εταίρων τους. Σε 
αντάλλαγμα για την υποστήριξη που παρέχουν, οι εταίροι των 
εκστρατειών συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, όπως εργαστήρια 
συγκριτικής αξιολόγησης όπου και συγκεντρώνονται 
επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ με στόχο την ανταλλαγή 
εμπειριών και καλών πρακτικών.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Για να προάγουμε τα μηνύματά μας με αποτελεσματικό και 
διασκεδαστικό τρόπο, καταφεύγουμε στη βοήθεια του Napo, 
του γνωστού ήρωα μιας σειράς βωβών κινουμένων σχεδίων.

Οι σχετικές ταινίες αποτελούν παραγωγή της κοινοπραξίας 
Napo, ενός μικρού ομίλου σημαντικών ευρωπαϊκών 
οργανισμών στον χώρο της ΕΑΥ. Ο  Napo είναι ένας 
διασκεδαστικός χαρακτήρας —πρόκειται για έναν 
συνηθισμένο εργαζόμενο ο  οποίος έρχεται αντιμέτωπος με 
συνηθισμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Είναι όμως 
παράλληλα και «υποστηρικτής της ΕΑΥ», καθώς συνεργάζεται 
με τους συναδέλφους του για τον εντοπισμό των κινδύνων 
και την πρόταση πρακτικών λύσεων. Με τον Napo μπορούν 
να ταυτιστούν άνθρωποι κάθε ηλικίας, προέλευσης και 
πολιτισμού. Στόχος των ταινιών είναι να ενθαρρυνθεί 
ο  διάλογος στους χώρους εργασίας σχετικά με σημαντικά 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «Ο Napo 
για τους εκπαιδευτικούς» παρέχει μέσω διαδικτύου μια 
σειρά μαθημάτων και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που 
μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη από δασκάλους 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε μάθημα 
περιλαμβάνονται βασικά μηνύματα, μαθησιακοί στόχοι, 
σχέδια μαθήματος και προτάσεις για δραστηριότητες βάσει 
των ταινιών με τον Napo. Ο  στόχος είναι να εξοικειωθούν 
τα παιδιά με σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια και 
την υγεία, καθώς και να μάθουν και να υιοθετήσουν καλές 
συνήθειες τις οποίες θα εφαρμόσουν μελλοντικά στον χώρο 
εργασίας τους είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εργοδότες —αυτός 
είναι ένας τρόπος για να υλοποιηθεί η δέσμευσή μας ως προς 
την ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εκπαίδευση.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/el
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Διασύνδεση 
για τη γνώση

Φέρνουμε σε επαφή 
επαγγελματίες του 

τομέα της ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία από 
ολόκληρο τον κόσμο και 

αναπτύσσουμε γνώσεις 
υψηλής ποιότητας μέσω 

νέων εργαλείων και 
διαύλων.
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Μεταξύ των βασικών μας καθηκόντων συγκαταλέγεται 
και η  κινητοποίηση των επαγγελματιών στον τομέα της 
ΕΑΥ, με απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση επίκαιρων 
πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της 
δέσμευσής μας να διευκολύνουμε την ανάπτυξη και 
την ανταλλαγή σχετικών με την ΕΑΥ πληροφοριών, 
αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, 
είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες των τελικών 
χρηστών μας πιο αποτελεσματικά και περισσότερο 
υπεύθυνα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία διάχυσης 
της γνώσης πιο εξωστρεφή και πιο αλληλεπιδραστική 
και τοποθετεί την κοινότητα της ΕΑΥ στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων μας.

Η εφαρμογή OSHwiki
Η εφαρμογή OSHwiki είναι η  συμμετοχική πολύγλωσση 
εγκυκλοπαίδειά μας, η  οποία παρέχεται μέσω διαδικτύου 
και περιέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία. Λειτουργώντας επίσης ως 
πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, παρέχει 
στους επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ τη δυνατότητα να 
συγκροτήσουν μια διαδικτυακή κοινότητα. Πρόκειται για 
έναν αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο προσέγγισης 
της κοινότητας της ΕΑΥ, η  σημασία του οποίου ολοένα 
αυξάνεται. Η  εφαρμογή OSHwiki είναι προσιτή σε όλους 
μέσω του δικτυακού μας τόπου. Σε αντίθεση όμως με 
άλλες διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, για να διασφαλίζεται 
η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, μόνο συντάκτες 
διαπιστευμένοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό μπορούν 
να προσθέτουν περιεχόμενο στην εφαρμογή OSHwiki ή  να 
επεξεργάζονται και να μεταφράζουν υφιστάμενα άρθρα. 
Διαπιστευμένος συντάκτης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε 
μέλος αναγνωρισμένων επαγγελματικών και επιστημονικών 
ενώσεων σε θέματα ΕΑΥ.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής OSHwiki περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: γενικά θέματα ΕΑΥ, 
διαχείριση και οργάνωση της ΕΑΥ, στρατηγικές πρόληψης και 
ελέγχου, φυσικοί παράγοντες, επικίνδυνες ουσίες, εργονομία, 
ασφάλεια, οργάνωση της εργασίας, ψυχοκοινωνικά θέματα, 
υγεία, κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, επαγγελματικές 
κατηγορίες και συγκεκριμένες ομάδες που διατρέχουν 
κίνδυνο.

http://www.oshwiki.eu

©
 E

U
-O

SH
A

 / 
M

ic
he

l W
ie

lic
k

©
 E

U
-O

SH
A

 / 
A

rp
ad

 P
in

te
r

http://www.oshwiki.eu


Ενημερωτικό έντυπο 2014

Χτίζοντας 
συνεργασίες

Για την επίτευξη 
των στόχων μας 

συνεργαζόμαστε 
στενά με το δίκτυο 

των εταίρων μας.
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EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Δεδομένου ότι αποστολή μας ως οργανισμού είναι κατά 
βάση η  δικτύωση, κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων 
μας αποτελεί η  συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
σε όλα τα επίπεδα —εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. 
Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην τριμερή σύνθεση 
του διοικητικού μας συμβουλίου στο οποίο μετέχουν 
εκπρόσωποι εθνικών κυβερνήσεων, οργανώσεων 
εργοδοτών και οργανώσεων εργαζομένων, καθώς και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο και το πιο σημαντικό από τα δίκτυά μας είναι το 
Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων, οι οποίοι αποτελούν 
τον ζωτικό συνδετικό μας κρίκο με τους τελικούς χρήστες. 
Όλα τα κράτη μέλη, οι υποψήφιες και οι δυνάμει υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες, καθώς και οι χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου–της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών ορίζουν έναν Εθνικό Εστιακό Πόλο. Ο  Εθνικός 
Εστιακός Πόλος είναι στην ουσία ο  εκπρόσωπος του 
σημαντικότερου οργανισμού επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας της χώρας του. Συνεργάζεται με τα εθνικά τριμερή 
δίκτυα —εκπρόσωποι των εργοδοτών, των εργαζομένων 
και της κυβέρνησης— για τη διάδοση πληροφοριών, την 
υποστήριξη των πρωτοβουλιών μας, την παροχή στοιχείων 
και δεδομένων, παρατηρήσεων και την υποβολή προτάσεων 
προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εκστρατείες μας για τους 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας. Με τη σειρά του, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός τούς παρέχει υποστήριξη για την 
οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εκστρατειών, για 
την έκδοση δημοσιεύσεων και για την οργάνωση δράσεων 
προβολής και επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης.

Για την προβολή μας και την ενίσχυση της δυνατότητας 
προσέγγισής μας με τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
της Ευρώπης στηριζόμαστε στους κοινωνικούς εταίρους 
μας, δηλαδή στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εργοδότες και τους εργαζομένους. Οι κοινωνικοί εταίροι 
υποστηρίζουν επίσης τις δραστηριότητες και τα έργα μας, 
για παράδειγμα το πρόγραμμα OiRA, διατυπώνουν πολύτιμα 
σχόλια και παρέχουν συμβουλές.

Το Δίκτυο Enterprise Europe είναι ένα δίκτυο υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε 
να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην 
Ευρώπη. Με μέλη 600 οργανώσεις σε 50 χώρες, είναι το 
μεγαλύτερο δίκτυό μας και ένας ισχυρός σύμμαχος για την 
προβολή μας στις μικρές επιχειρήσεις.

Οι εκστρατείες μας υποστηρίζονται από έναν αυξανόμενο 
αριθμό εταίρων —κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές 
ενώσεις και μεγάλες επιχειρήσεις— οι οποίοι συμβάλλουν 
στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της 

ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Αυξανόμενος είναι 
και ο  αριθμός εταίρων που δραστηριοποιούνται στα μέσα 
ενημέρωσης, τα οποία παρέχουν την πολύτιμη υποστήριξή 
τους για τη διάδοση των μηνυμάτων των εκστρατειών.

Άλλοι στενοί συνεργάτες μας είναι οι Επιθεωρήσεις 
Εργασίας, οι σύμβουλοι και οι ερευνητικές ομάδες από 
κορυφαία ακαδημαϊκά ινστιτούτα στον τομέα της ασφάλειας 
και της υγείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργαζόμαστε με 
αρκετά θεσμικά όργανα της ΕΕ —Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και συναφείς οργανισμοί— και με οργανώσεις των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων όπως η  Συνομοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope) και 
η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
Εργαζομένων. Σε διεθνές επίπεδο, συνεργαζόμαστε με 
φορείς όπως η  Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

https://osha.europa.eu/el/about/focal_points
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Μάθετε 
περισσότερα

Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι για να 

επικοινωνείτε με 
τον EU‑OSHA και να 

ενημερώνεστε σχετικά 
με τις τελευταίες εξελίξεις 

όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία 

στην εργασία.
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Δικτυακός τόπος
Ο πολυγλωσσικός δικτυακός μας τόπος είναι μια εξαιρετική 
πηγή πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία που ποικίλλουν από το υλικό των εκστρατειών έως 
τα αποτελέσματα νέων ερευνών. Εκεί θα βρείτε επίσης ένα 
ευρύ φάσμα πόρων και πρακτικών εργαλείων.
https://osha.europa.eu/el

OSHmail
Με το OSHmail, το δωρεάν μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο, 
μαθαίνετε τα τελευταία νέα, από τις αλλαγές στη νομοθεσία 
έως τις νέες εκδόσεις και τις προσεχείς εκδηλώσεις, σε 
περισσότερες από 20 γλώσσες της ΕΕ.
Γίνετε συνδρομητές εδώ: 
https://osha.europa.eu/el/news/oshmail

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αξιοποιούμε τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης σε ό,τι αφορά τη διάδοση μηνυμάτων, την 
αλλαγή νοοτροπιών και τη δημιουργία επαφών. Μπορείτε 
να μας βρείτε 

Εκδηλώσεις
Διοργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, καθώς και 
την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και 
συμβουλών, οι οποίες ποικίλλουν από απλά σεμινάρια έως 
διεθνείς διασκέψεις κορυφής. Για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τις προσεχείς εκδηλώσεις, γίνετε συνδρομητές 
του ενημερωτικού δελτίου OSHmail ή  επισκεφθείτε τον 
δικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση https://osha.europa.eu/
en/events/events.html

Γραφείο Τύπου
Για ερωτήματα από τα μέσα ενημέρωσης, μπορείτε να 
αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση news@osha.europa.eu ή  να καλείτε το 
+34  944358359. Τα τελευταία Δελτία Τύπου και οι εκθέσεις 
για τα μέσα ενημέρωσης διατίθενται στη διεύθυνση https://
osha.europa.eu/el/press
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© EU-OSHA / Emmanuel Biard, ©EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA / Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Επίσης, επικαιροποιούμε τακτικά το ιστολόγιό μας  
στη διεύθυνση

https://osha.europa.eu/el/about/
director_corner/blog/front-page

Εκδόσεις
Όλες οι εκδόσεις μας μπορούν να ανακτηθούν δωρεάν από 
τον δικτυακό μας τόπο. Διατίθενται σε διάφορες μορφές 
—από ενημερωτικά φυλλάδια έως αναλυτικές τεχνικές 
εκθέσεις— και καλύπτουν ένα εκτεταμένο φάσμα θεμάτων 
ΕΑΥ, παρέχοντας διεξοδικές και θεματικές πληροφορίες για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σε ένα ευρύ κοινό 
ανά την Ευρώπη.
Περιηγηθείτε στις εκδόσεις μας εδώ: 
https://osha.europa.eu/el/publications

https://osha.europa.eu/el/
https://osha.europa.eu/el/news/oshmail
https://osha.europa.eu/en/events/events.html
https://osha.europa.eu/en/events/events.html
https://osha.europa.eu/el/press
https://osha.europa.eu/el/press
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/el/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/el/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/el/publications
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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 ερευνά, αναπτύσσει 
και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση 
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και οργανώνει 
πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 
Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και έχει την έδρα 
του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 
εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPAIN
Τηλ. + 34 944358400
Φαξ + 34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


