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Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών 
στους χώρους εργασίας

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

Σε ορισμένους κλάδους, 
οι εργαζόμενοι μπορούν 
να έρθουν σε επαφή με 
εκατοντάδες διαφορετικές 
χημικές ουσίες και 
προϊόντα.

H έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής, 
μπορεί ακόμα και να είναι θανατηφόρα. 
Συνεπώς, είναι σημαντική η πρόληψη των 
κινδύνων αυτών σε όλους τους χώρους 
εργασίας, καθώς κανένας κλάδος δεν είναι 
εντελώς απαλλαγμένος από επικίνδυνες 
ουσίες. Η προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης 
στους χώρους εργασίας θα ωφελήσει τους 
εργαζομένους, τη διοίκηση μιας επιχείρησης 
ή ενός οργανισμού, ακόμα και το περιβάλλον.

Η εκστρατεία αυτή συμβάλλει στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 
επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους 
πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτές. Η εκστρατεία επικεντρώνεται ειδικότερα 
σε εργαζομένους με συγκεκριμένες ανάγκες 
και απευθύνεται σε ομάδες που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες σε αυτούς τους κινδύνους, όπως 
εργαζόμενους μετανάστες και νέους.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας» 2018-2019 έχει τους ακόλουθους 
στόχους:

 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη σημασία της διαχείρισης επικίνδυνων 
ουσιών,

 • την προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 
πρακτικά εργαλεία και δημιουργώντας 
ευκαιρίες για τη διάδοση καλών πρακτικών,

 • 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 
μεγαλύτερο κίνδυνο,

 • την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τη 
συναφή νομοθεσία της ΕΕ και την ανάδειξη 
των εξελίξεων στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν με την 
παροχή δεδομένων και αριθμητικών στοιχείων, 
καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εκστρατεία διατίθενται στη διεύθυνση  
www.healthy-workplaces.eu.

http://www.healthy-workplaces.eu


Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας»
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, διοργανώνει το 
διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής 
για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας» παράλληλα με τις εκστρατείες 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Τα 
βραβεία συμβάλλουν στην ανάδειξη των 
θετικών στοιχείων που προκύπτουν από τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλών και 
υγιών συνθηκών στους χώρους εργασίας και 
λειτουργούν ως πλατφόρμα ανταλλαγής και 
προαγωγής καλών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Ο ειδικός στόχος των Βραβείων Καλής 
Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώρους Εργασίας» 2018-2019 είναι η ανάδειξη 
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων 
από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 
διαχειρίζονται ενεργά τους κινδύνους 
που σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες 
στους χώρους εργασίας. Ο EU-OSHA αναζητά 
παραδείγματα που αναδεικνύουν μια ολιστική 
προσέγγιση στον τομέα της διαχείρισης της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) 
και αποτελούν ουσιαστικές βελτιώσεις στη 

χρήση και διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, 
οι οποίες εξασφαλίζουν ασφαλείς και υγιείς 
συνθήκες εργασίας. Η κριτική επιτροπή θα 
αναζητήσει επίσης παρεμβάσεις οι οποίες είναι 
βιώσιμες και μεταβιβάσιμες.

Ευπρόσδεκτη από τον EU-OSHA είναι κάθε 
υποψηφιότητα από όλες τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και από 
ενδιάμεσους φορείς, όπως κοινωνικούς εταίρους, 
επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία, καθώς και συμβούλους ΕΑΥ 
στο επίπεδο των χώρων εργασίας.

Οι νικητές θα λάβουν τα βραβεία τους σε μια 
τελετή που θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο 
του 2019. Θα τιμηθούν επίσης τα επιτεύγματα 
όλων των επιχειρήσεων ή οργανισμών που 
συμμετείχαν. Τα στοιχεία όλων των νικητών 
καθώς και των επιχειρήσεων ή οργανισμών που 
θα διακριθούν θα συμπεριληφθούν σε σχετική 
έκδοση, η οποία θα διανεμηθεί ευρέως σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και θα προβληθεί μέσω 
του δικτυακού τόπου του EU-OSHA.

Η εφαρμογή 
αποτελεσματικών λύσεων 
διασφαλίζεται μέσω της 
ευαισθητοποίησης ως 
προς τη σημασία της 
πρόληψης των κινδύνων 
που σχετίζονται με τις 
επικίνδυνες ουσίες.



Ποιες καλές πρακτικές μπορεί να είναι 
υποψήφιες;
Οι υποψηφιότητες μπορούν να αφορούν 
παραδείγματα από την πραγματική ζωή 
για την καινοτόμο και αποτελεσματική 
διαχείριση της ΕΑΥ σε ό,τι αφορά τη χρήση 
και διαχείριση επικίνδυνων ουσιών. Στις 
υποψηφιότητες πρέπει να περιγράφεται σαφώς 
με ποιον τρόπο εφαρμόστηκαν οι καλές 
πρακτικές διαχείρισης στους χώρους εργασίας, 
καθώς και η πρόοδος που επιτεύχθηκε, όπου, 
μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται:

 • ο ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός 
τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε 
η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων 

καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών 
κινδύνων για όλες τις ομάδες εργαζομένων,

 • ο τρόπος με τον οποίο τηρήθηκε 
η ιεράρχηση της πρόληψης ακολουθώντας 
ως κατευθυντήρια αρχή την αρχή STOP: 
Substitution (Υποκατάσταση), Technological 
measures (Τεχνικά μέτρα), Organisational 
measures (Οργανωτικά μέτρα), Personal 
protection measures (Μέτρα ατομικής 
προστασίας), καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο τα μέτρα εξάλειψαν ή μείωσαν 
σημαντικά την έκθεση στις επικίνδυνες 
ουσίες, συμπεριλαμβάνοντας, αν αυτό είναι 
δυνατόν, το κόστος και τα οφέλη,

 • οι τρόποι με τους οποίους ενισχύθηκε 
η ευαισθητοποίηση και ενθαρρύνθηκε 
η νοοτροπία πρόληψης.
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Η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων 
για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία ωφελεί 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει 
μια υποψηφιότητα;
Η τριμερής κριτική επιτροπή θα αναζητήσει 
τα εξής χαρακτηριστικά:
 • μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία,
 • πραγματικές και αποδεδειγμένες βελτιώσεις 

όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία 
σε σχέση με τις επικίνδυνες ουσίες,

 • την ιεράρχηση κατά τη λήψη μέτρων, 
δίνοντας προτεραιότητα στα συλλογικά 
μέτρα έναντι παρεμβάσεων που εστιάζουν 
μεμονωμένα στο άτομο,

 • αποτελεσματική συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους,

 • βιωσιμότητα της παρέμβασης σε βάθος 
χρόνου,

 • δυνατότητα μεταφοράς των παρεμβάσεων 
σε άλλους χώρους εργασίας (σε άλλα κράτη 
μέλη, σε διαφορετικούς κλάδους και σε 
επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών),

 • επίκαιρο χαρακτήρα (η παρέμβαση θα 
πρέπει να είναι είτε πρόσφατη είτε να μην 
έχει προβληθεί εκτενώς).

Επιπλέον, η παρέμβαση πρέπει τουλάχιστον 
να ανταποκρίνεται, αν όχι να υπερβαίνει, 

τις συναφείς ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο έχει 
εφαρμοστεί. Στο διαγωνισμό δεν λαμβάνονται 
υπόψη προϊόντα, εργαλεία και υπηρεσίες που 
έχουν αναπτυχθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του EU-OSHA — 
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards— 
όπου θα βρείτε παραδείγματα καλών πρακτικών 
που βραβεύτηκαν τα προηγούμενα έτη.
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Πρέπει να προστατεύσουμε 
τους εργαζομένους από 
ατυχήματα και ασθένειες 
που προκαλούνται από τις 
επικίνδυνες ουσίες στους 
χώρους εργασίας. Με την 
καλλιέργεια νοοτροπίας 
πρόληψης μπορεί να 
διασφαλιστεί ότι τα μέτρα 
που λαμβάνονται θα είναι 
επιτυχημένα.

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Ποιος μπορεί 
να συμμετάσχει;

Πώς να λάβετε μέρος

Υποψηφιότητα για το διαγωνισμό μπορεί 
να υποβάλει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός 
που δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη της 
ΕΕ, στις υποψήφιες χώρες και στις δυνητικά 
υποψήφιες χώρες, καθώς και στα μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΕΖΕΣ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • μεμονωμένες επιχειρήσεις ή οργανισμοί 
όλων των μεγεθών,

 • φορείς κατάρτισης και μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας,

 • οργανώσεις εργοδοτών, επαγγελματικές 
ενώσεις, συνδικάτα και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις,

 • περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες 
πρόληψης των κινδύνων για την ΕΑΥ, 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και άλλοι 
ενδιάμεσοι οργανισμοί,

 • επίσημοι εταίροι της εκστρατείας.

Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αρχικά 
σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο των Εθνικών 
Εστιακών Πόλων του EU-OSHA. Οι εθνικοί 
νικητές συμμετέχουν στη συνέχεια στον 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, όπου μετά από 
αξιολόγηση αναδεικνύονται οι τελικοί νικητές.

Ο Εθνικός Εστιακός Πόλος της χώρας σας 
θα σας ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά με 
το πώς θα συμμετάσχετε. Επισκεφθείτε τη 
σελίδα www.healthy-workplaces.eu/el/
national-focal-points για να μάθετε πώς 
μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον δικό σας 
Εθνικό Εστιακό Πόλο.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την Κύπρο είναι η 29η Ιουνίου 2018.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την Ελλάδα είναι η 14η Σεπτεμβρίου 
2018.

Ακολουθήστε την 
εκστρατεία στο Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τα 14α Βραβεία Καλής 
Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» στον 
τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Στο πλαίσιο 
της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Διαχείριση 
Επικίνδυνων Ουσιών» 2018-2019, ο διαγωνισμός έχει σκοπό την αναγνώριση 
επιχειρήσεων ή οργανισμών που παρουσιάζουν ιδιαίτερες και καινοτόμες 
προτάσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μέσω της 
διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας.
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Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.

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 για την ΕΑΥ 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 μια νοοτροπία 

πρόληψης αυτών των κινδύνων.

http://www.healthy-workplaces.eu

