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Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους.  
Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.
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Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής ζωής
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Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής ζωής

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 αποδειχθεί 
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.

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

Η καλλιέργεια 
υγιών εργασιακών 
πρακτικών 
στους νεαρούς 
εργαζόμενους 
προάγει τη βιώσιμη 
εργασία.

http://www.healthy-workplaces.eu/


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργα-
σία (EU-OSHA) καλεί σε υποβολή 
υποψηφιοτήτων για τα 13α Βραβεία 
Καλής Πρακτικής για τους «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» 
στον τομέα της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Ως 
αναπόσπαστο τμήμα της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 
για όλες τις ηλικίες» 2016-2017, ο δια-
γωνισμός στοχεύει στην αναγνώριση 
ιδιαίτερων και καινοτόμων προτάσεων 
από επιχειρήσεις ή οργανισμούς όσον 
αφορά την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία υπό το πρίσμα του γηρά-
σκοντος εργατικού δυναμικού.
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Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας»
Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις 
προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο EU-OSHA διοργανώνει τα Βραβεία 
Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώρους Εργασίας», σε συνδυασμό 
με τις εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας». Τα βραβεία αποτελούν σημαντικό 
συστατικό στοιχείο κάθε εκστρατείας και 
συμβάλλουν ώστε να αναδειχθούν τα 
οφέλη από τη διασφάλιση ασφαλών και 
υγιών συνθηκών στους χώρους εργασίας, 
λειτουργώντας ως πλατφόρμα ανταλλαγής 
πληροφοριών και προαγωγής της καλής 
πρακτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» 2016-
2017 έχουν στόχο να αναδείξουν κορυφαία 
παραδείγματα επιχειρήσεων ή οργανισμών οι 
οποίοι διαχειρίζονται αποτελεσματικά την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία υπό 
το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού. Ο EU-OSHA αναζητά επιχειρήσεις 
ή οργανισμούς που εφαρμόζουν μια ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της 
ΕΑΥ και παρέχουν μια προοπτική για όλη 

τη διάρκεια του βίου όσον αφορά την 
πρόληψη των κινδύνων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η υγιής γήρανση στην εργασία. 
Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει επίσης τόσο 
τη βιωσιμότητα όσο και τη δυνατότητα 
μεταφοράς των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε υποψηφιότητα από 
ευρωπαίους εργοδότες και εργαζόμενους, 
καθώς και από ενδιάμεσους φορείς, όπως 
κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες του τομέα 
της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς 
και συμβούλους για την ΕΑΥ στους χώρους 
εργασίας.

Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους 
σε τελετή που θα γίνει τον Απρίλιο του 2017, 
κατά την οποία θα τιμηθούν τα επιτεύγματα 
όλων όσοι θα έχουν συμμετάσχει. Τα στοιχεία 
όλων των νικητών και των επιχειρήσεων 
ή των 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.

Οι υγιείς και παραγωγικοί 
χώροι εργασίας 
αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις εξαιτίας 
του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού.



Ποιες καλές πρακτικές μπορεί να υποβληθούν 
στα βραβεία;
Οι υποψηφιότητες μπορούν να αφορούν 
οποιαδήποτε πραγματικά παραδείγματα 
αποτελεσματικής διαχείρισης της ΕΑΥ υπό 
το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού. Στις υποψηφιότητες πρέπει να 
περιγράφεται ξεκάθαρα με ποιον τρόπο 
εφαρμόστηκαν οι καλές πρακτικές 
διαχείρισης της ηλικίας στο χώρο εργασίας, 
καθώς και η πρόοδος που επιτεύχθηκε, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως:

 • με ποιον τρόπο λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
διαχείριση της ΕΑΥ και τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων (π.χ. μέσω πολιτικών 
διαχείρισης της ηλικίας) η πολυμορφία του 
εργατικού δυναμικού ως προς την ηλικία,

 • εκτίμηση των κινδύνων με γνώμονα την 
ηλικία και ανάλογη προσαρμογή των 
χώρων εργασίας,

 • ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων 
και/ή πρακτικών εργαλείων για τη 
διαχείριση της γήρανσης του εργατικού 
δυναμικού,

 • πολιτικές ή μέτρα για την πρόληψη της 
αναπηρίας και για την επιστροφή στην 
εργασία,

 • συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τους 
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους και/ή τους 
κινδύνους που διατρέχουν ειδικότερα οι 
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι.

Ο καλός σχεδιασμός του χώρου 
εργασίας και η σωστή οργάνωση 
της εργασίας αποφέρουν οφέλη 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
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Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει  
μια υποψηφιότητα;
Η τριμερής κριτική επιτροπή θα αναζητήσει τα 
εξής χαρακτηριστικά:

 • ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των πτυχών της διαχείρισης της ηλικίας 
στους χώρους εργασίας,

 • διά βίου προσέγγιση της πρόληψης,
 • πραγματικές και αποδεδειγμένες βελτιώσεις 

όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία και την ευεξία στην εργασία,

 • αποτελεσματική συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους,

 • ιεράρχηση συλλογικών μέτρων ως 
προτεραιότητα στις παρεμβάσεις 
εστιάζοντας στο άτομο (η προαγωγή 
της υγείας πρέπει να συνδυάζεται με την 
προστασία της υγείας),

 • βιωσιμότητα των παρεμβάσεων,

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

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

Επιπλέον, η παρέμβαση πρέπει τουλάχιστον 
να ανταποκρίνεται, αν όχι να υπερβαίνει, τις 
συναφείς νομοθετικές απαιτήσεις του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει εφαρμοστεί. Στον 
διαγωνισμό δεν λαμβάνονται υπόψη προϊόντα, 
εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί 
για εμπορικούς σκοπούς.

Πληροφορίες για παραδείγματα καλής 
πρακτικής που βραβεύτηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του 
EU-OSHA: https://osha.europa.eu/el/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards

Η υγιής γήρανση 
μας αφορά όλους.

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/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Ποιος μπορεί να 
συμμετάσχει;
Υποψηφιότητα για τον διαγωνισμό μπορεί να 
υποβάλει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που 
δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις 
υποψήφιες χώρες, στις δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και μεταξύ 
αυτών:

 • 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 της ΕΑΥ, ασφαλιστικές υπηρεσίες 
και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς,

 • επίσημοι εταίροι της εκστρατείας.

Πώς να συμμετάσχετε
Εάν ανήκετε στην κατηγορία των πολυεθνικών 
ή πανευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
οργανισμών και επίσημων εταίρων της 
εκστρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την 
υποψηφιότητά σας απευθείας στον EU-OSHA. 
Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχονται 
μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου gpa@healthy-workplaces.eu

Όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες αξιολογού-
νται 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 
κρίση αναδεικνύονται οι τελικοί νικητές.

Ο Εθνικός Εστιακός Πόλος της χώρας σας θα 
σας ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά με το 
πώς θα συμμετάσχετε. Για να βρείτε τα στοιχεία 
επαφής και να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό 
Εστιακό Πόλο της χώρας σας, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.healthy-workplaces.eu/fopsΑκολουθήστε 

μας στο Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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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. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και 

έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

EU-OSHA με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ερευνά, 

αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, ισορροπημένες και αμερόληπτες 

πληροφορίες, στοιχεία και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και 

την υγεία στην εργασία, μέσω της δικτύωσης φορέων και οργανισμών 

για την ΕΑΥ από ολόκληρη την Ευρώπη.

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. 

Η  εκστρατεία για την περίοδο 2016-2017 με τίτλο «Ασφαλείς και 

Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» έχει  στόχο να συνδράμει 

τους εργοδότες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων εξαιτίας του 

γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και να αναδείξει τη σημασία της 

βιώσιμης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των 

εργαζομένων.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
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