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Δρ Eusebio Rial-González 

 

Το 2014 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχασε 

ένα ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό μέλος του προσωπικού του. Στις 18 Δεκεμβρίου, ο δρ Eusebio Rial 

González, επικεφαλής της μονάδας Πρόληψης και Έρευνας, έχασε τη μάχη με την επάρατο νόσο στα 

48 του χρόνια. Από την πρόσληψή του στον EU-OSHA το 2003, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της 

προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να βελτιώσει την ασφάλεια και την υγεία στους 

ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας διαδραματίζοντας καίριο ρόλο σε πολλά εμβληματικά προγράμματα: 

στην εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας κατά την περίοδο 2014–15 με κεντρικό 

θέμα «Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», στην ευρωπαϊκή έρευνα για 

τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), στο Πρόγραμμα 

OiRA για την ανάπτυξη Κλαδικών Διαδικτυακών  Διαδραστικών Εργαλείων για τη διενέργεια της μελέτης 

Εκτίμησης Κινδύνου και στη διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης άρθρων για την ασφάλεια και υγεία 

στην εργασία OSHwiki. Δεν υπήρξε απλώς ένας συνάδελφος που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από όλους, 

ήταν επίσης ένας αγαπητός φίλος για πολλούς από εμάς. Ένας φίλος που θα μας λείψει πολύ. 
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Η χρονιά που τελείωσε με ένα τόσο λυπηρό γεγονός άρχισε με μεγάλες προσδοκίες: με την υιοθέτηση 

του πολυετούς προγράμματος στρατηγικής του EU-OSHA για την περίοδο 2014-2020, το οποίο παρέχει 

σαφή εικόνα σχετικά με τις βέλτιστες δράσεις για την προαγωγή της επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας (ΕΑΥ) σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Με την αναγνώριση και 

υποστήριξη του έργου μας από την ηγεσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της 

επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στην έδρα μας, στο Μπιλμπάο, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, προκειμένου να αποκτήσει προσωπική αντίληψη σχετικά 

με το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Στις 31 Μαρτίου, ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. László Andor εγκαινίασε 

τις νέες εγκαταστάσεις μας στην περιοχή Miribilla του Μπιλμπάο. Την ίδια ημέρα υπογράφηκε μεταξύ 

του EU-OSHA και του Βασιλείου της Ισπανίας η επίσημη συμφωνία σχετικά με την έδρα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού, η οποία διασφαλίζει ότι το Μπιλμπάο θα εξακολουθήσει να φιλοξενεί επί 

μακρόν τον EU-OSHA. Τέλος, τον Ιούνιο εγκρίθηκε το πολυαναμενόμενο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για 

την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014–2020. Οι στρατηγικοί του στόχοι 

άπτονται σε σημαντικό βαθμό βασικών τομέων εργασίας του EU-OSHA. 

 

1 Προβλέποντας τις αλλαγές 

Το 2014, o EU-OSHA δημοσίευσε μια σημαντική ανασκόπηση, στο πλαίσιο υλοποίησης του τελευταίου 

μεγάλου προγράμματος πρόβλεψης επαγγελματικών κινδύνων που ανέλαβε, με τίτλο «Υφιστάμενοι και 

αναδυόμενοι κίνδυνοι επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον κλάδο της υγειονομικής 

περίθαλψης, περιλαμβανομένης της περίθαλψης σε επίπεδο κοινότητας και της περίθαλψης κατ' οίκον». 

Η ανασκόπηση αυτή επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μεταξύ των οποίων η 

αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες περίθαλψης και η ανάγκη για πιο μακροχρόνια περίθαλψη, οι 

ελλείψεις ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών και η αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας που απαιτεί 

νέες δεξιότητες. 

Στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος πρόβλεψης επαγγελματικών κινδύνων δημοσιεύθηκε μια 

άλλη σημαντική έκθεση: τα πορίσματα μιας διερευνητικής μελέτης σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία («Διερευνητική μελέτη πρόβλεψης των νέων και 

αναδυόμενων κινδύνων καθώς και των προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας (ΕΑΥ)»). Τα τρία θέματα που εντοπίσθηκαν ως πιθανά αντικείμενα διερεύνησης στο πλαίσιο του 

επόμενου προγράμματος πρόβλεψης επαγγελματικών κινδύνων ήταν: ο αντίκτυπος της τεχνολογίας 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών στην ΕΑΥ, οι τάσεις στον τομέα της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων και ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ασφάλεια και την υγεία στους 

χώρους εργασίας. 

Ο εντοπισμός και ο καθορισμός προτεραιοτήτων συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού της έρευνας 

και στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Για τον σκοπό αυτόν και στο πλαίσιο του 

μακροπρόθεσμου έργου του 

σχετικά με τις προτεραιότητες 

στον τομέα της έρευνας για την 

ΕΑΥ, ο EU-OSHA ιεράρχησε 

τις κύριες προτεραιότητές του 

μεταξύ εκείνων που είχαν 

αναγνωριστεί στην έκθεση του 

2013 και κατάρτισε έγγραφα 

σχετικά με τα συγκεκριμένα 

θέματα, π.χ. την «πρόληψη 

από το στάδιο του 

σχεδιασμού», με στόχο την 

ενίσχυση της προβολής της 

επαγγελματικής ασφάλειας και 

της υγείας μεταξύ των μελών 

της ερευνητικής κοινότητας. 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
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2 Στοιχεία και αριθμοί 

Οι εργασίες για τη δεύτερη έκδοση της έρευνας ESENER, την ESENER-2, ολοκληρώθηκαν έγκαιρα το 

2014. Ελήφθησαν σχεδόν 50.000 συνεντεύξεις συμμετεχόντων από 36 χώρες, με αποτέλεσμα το 

μέγεθος του δείγματος να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο της πρώτης έκδοσης της έρευνας. 

Εντός του 2015 θα δημοσιευθούν οι εκθέσεις με τα σχετικά πορίσματα. Τον Ιανουάριο του 2014 

δημοσιεύθηκαν και ενσωματώθηκαν στην έρευνα ESENER-2 οι συστάσεις που προέκυψαν από την 

τελική ποιοτική αξιολόγηση της έρευνας ESENER-1.  

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πιλοτικού έργου 

«Safer and healthier work at any age — occupational 

safety and health in the context of an ageing workforce» 

(«Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία σε όλα τα στάδια 

της ζωής — η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το 

πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού») που 

υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου παρουσιάστηκαν σε συνδιάσκεψη που 

διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο 

του 2013. Τα πρακτικά αυτής της συνδιάσκεψης 

δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο του EU-OSHA τον 

Ιανουάριο του 2014. Η περαιτέρω ανάλυση των 

αποτελεσμάτων θα διενεργηθεί το 2015 και η καταληκτική 

συνδιάσκεψη θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο. Η σημασία του 

θέματος αυτού είναι τόσο μεγάλη ώστε θα αποτελέσει το 

βασικό θέμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 

Εργασίας» κατά την περίοδο 2016–2017 με τίτλο «Healthy 

Workplaces for All Ages» («Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 

Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες»). 

H αρχική φάση του έργου «Βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και τις 

μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη» ολοκληρώθηκε το 2014. Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των 

βασικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου η διαχείριση της ΕΑΥ 

μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Η αναλυτική ανασκόπηση θα δημοσιευθεί το 2015. 

Τον Ιανουάριο, ο EU-OSHA και ο Γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής 

Υγείας και Ασφάλειας (ANSES) διοργάνωσαν από κοινού στο Παρίσι σεμινάριο σχετικά με τους 

κινδύνους που συνδέονται με τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες. Στο τέλος του έτους 

δημοσιεύθηκε έκθεση μεθοδολογίας σχετικά με τον επαγγελματικό καρκίνο και τίτλο «Exposure to 

carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods (Έκθεση σε καρκινογόνα και 

επαγγελματικός καρκίνος: ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης». Τον Οκτώβριο διοργανώθηκε στις 

Βρυξέλλες σεμινάριο για να εγκαινιάσει μια μεγάλης κλίμακας μελέτη σχετικά με την επιβάρυνση των 

ασθενειών στην εργασία. Ένα από τα θέματα που επισημάνθηκαν αφορούσε το σύστημα sentinel και 

τα συστήματα προειδοποίησης. Τα εν λόγω συστήματα εντοπίζουν ασθένειες οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών, όμως ενδέχεται να εξελιχθούν σε 

επαγγελματικές ασθένειες. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και αυξάνει 

τις πιθανότητες χορήγησης αποζημίωσης στους πληγέντες εργαζομένους. 

Το 2014 δημοσιεύθηκαν δύο σημαντικές εκθέσεις για το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού σχετικά με 

την ανάλυση κόστους-οφέλους των μέτρων για την ΕΑΥ: α) τον Μάιο δημοσιεύθηκε η έκθεση με τίτλο 

«Εκτίμηση του κόστους των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών: επισκόπηση 

των μεθοδολογιών», τα πορίσματα της οποίας συζητήθηκαν ακολούθως στο πλαίσιο συνάντησης 

εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, β) τον Σεπτέμβριο δημοσιεύθηκε έκθεση με τίτλο 

«The business case for safety and health at work: cost–benefit analyses of interventions in small and 

medium-sized enterprises (΅Επιχειρηματολογία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: ανάλυση 

κόστους-οφέλους των παρεμβάσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις)» η οποία ανέδειξε την επιτακτική 

ανάγκη για καλή διαχείριση της ΕΑΥ. Εντός του ίδιου μήνα πραγματοποιήθηκε συνέδριο με τίτλο 

«Επενδύοντας στην ΕΑΥ - πώς τα οφέλη υπερτερούν του κόστους». 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-overview-report/view
https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/news/investing-in-osh-2013-how-benefits-beat-the-costs
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3 Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ 

Το 2014, το Πρόγραμμα OiRA σημείωσε θεαματική πρόοδο: δημοσιεύθηκαν 47 νέα κλαδικά εργαλεία 

υπερβαίνοντας τον στόχο για 35, ενώ άλλα 30 τελούν υπό ανάπτυξη. Διοργανώθηκαν δεκατέσσερα 

σεμινάρια για την προαγωγή του Προγράμματος OiRA ή συγκεκριμένων κλαδικών εργαλείων OiRA για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τον Δεκέμβριο διοργανώθηκε συνδιάσκεψη υπό την αιγίδα της 

Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ («How to combine enterprises’ growth and competitiveness 

in times of crisis while promoting health and safety at work» - Πώς να συνδυάσετε την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης με την προαγωγή της υγείας και 

της ασφάλειας στην εργασία), η οποία περιλάμβανε ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στο 

Πρόγραμμα OiRA. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 

αναγνώρισε την αξία του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και την καθοριστική συμβολή του στην 

προσπάθεια  συμμόρφωσης των ΜΜΕ προς τις νομικές απαιτήσεις για την  ΕΑΥ. 

 

4 Ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας 

Η εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς 

χώρους εργασίας 2014–15 με τίτλο 

«Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και 

Υγιείς Χώρους Εργασίας» εγκαινιάστηκε στις 

7 Απριλίου στην έδρα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Ο δικτυακός 

τόπος της εκστρατείας με πληροφορίες σε 25 

γλώσσες τέθηκε σε λειτουργία την ίδια μέρα. 

Την επομένη πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

με φορείς που θα μπορούσαν ως εταίροι να 

στηρίξουν ενεργά την εκστρατεία, ενώ 

παράλληλα  δημοσιεύθηκε η επίσημη 

ανακοίνωση για τη σύναψη συνεργασίας μαζί 

τους μέσω του σχήματος «επίσημοι εταίροι 

της εκστρατείας». Στο πλαίσιο αυτού του 

σχήματος, περισσότεροι από 100 επίσημοι 

εταίροι της εκστρατείας ένωσαν τις δυνάμεις 

τους, ενώ περισσότεροι από 30 εταίροι από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

επικοινωνίας συνέβαλαν στην προβολή της 

εκστρατείας. 

Αντλώντας διδάγματα από την επιτυχή διοργάνωση της πρώτης συνδιάσκεψης συγκριτικής 

αξιολόγησης των επίσημων εταίρων, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας 2012–2013, 

ο EU-OSHA συγκρότησε επιτελική ομάδα και διοργάνωσε τρεις επιπλέον εκδηλώσεις εντός του 2014, 

τις οποίες φιλοξένησαν η Heineken, η LEGO και η Toyota. Προγραμματίζεται ήδη η διοργάνωση τριών 

ακόμη σχετικών εκδηλώσεων εντός του 2015, οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε χώρους επιχειρήσεων. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο πλαίσιο 

της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Για πρώτη φορά, δικαίωμα υποψηφιότητας 

είχαν και οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας. Οι νικητές επελέγησαν μεταξύ 50 υποψηφίων οι οποίοι 

είχαν προεπιλεγεί για περαιτέρω αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

που συνεδρίασε για τον σκοπό αυτόν τον Ιανουάριο του 2015, η δε τελετή απονομής των Βραβείων 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2015. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία έλαβε χώρα στο διάστημα μεταξύ 

20 και 24 Οκτωβρίου, με εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που εστίαζαν στη διαχείριση του 

εργασιακού άγχους και πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας. Μόνο ο Εθνικός  

Εστιακός Πόλος της Ισπανίας διοργάνωσε πάνω από 50 πρωτοβουλίες/δράσεις,  από προγράμματα 

κατάρτισης και σεμινάρια έως προβολές ταινιών και εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης.  

Christa Sedlatschek, Διευθύντρια, EU-OSHA, Lászlá Andor, 
Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Βασίλης Κεγκέρογλου, 
Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της 
εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014-15 

στις Βρυξέλλες, Απρίλιος 2014.  
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Ο EU-OSHA υποστηρίζει τους Εθνικούς Εστιακούς Πόλους του μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης 

των Ευρωπαϊκών Εκστρατειών (European Campaign Assistance Package, ECAP) και της προμήθειας 

πλούσιου ενημερωτικού υλικού στήριξης της εκστρατείας: ειδικότερα το 2014 διανεμήθηκαν 88.720 

αντικείμενα με τον λογότυπο της εκστρατείας, 476.125 δημοσιεύσεις σε 25 γλώσσες, 62 αναδιπλούμενα 

συστήματα προβολής της εκστρατείας και 15 εκθεσιακά περίπτερα πληροφόρησης και προβολής. 

Εκτός από τον επίσημο οδηγό εκστρατείας, τα έντυπα και τα ενημερωτικά φυλλάδια, καίριας σημασίας 

εργαλεία για την στήριξη της εκστρατείας 2014–2015 ήταν η κινηματογραφική ταινία «Ο Napo ...όταν το 

άγχος χτυπάει κόκκινο», ο «Πρακτικός ηλεκτρονικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με τη διαχείριση του 

άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων», η πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη «Υπολογίζοντας το κόστος 

που σχετίζεται με το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία» και η έκθεση 

«Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη: συχνότητα εμφάνισης και στρατηγικές πρόληψης» που ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA δημοσίευσε 

από κοινού με το Eurofound. 

Ήδη έχoυν ξεκινήσει οι εργασίες προετοιμασίας  της 

εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 

για την περίοδο 2016–2017 με τίτλο «Ασφαλείς και 

Υγιείς Χώροι Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες», η οποία 

επικεντρώνεται στην προαγωγή της βιώσιμης 

εργασίας και της υγιούς γήρανσης. Το αντικείμενο και 

οι στόχοι της εκστρατείας έχουν ήδη συμφωνηθεί, ο 

δε  

EU-OSHA ανέλαβε την υποχρέωση ανάπτυξης ενός 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού οδηγού με σκοπό την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη διαχείριση της 

ΕΑΥ σε σχέση με το γηράσκον εργατικό δυναμικό. 

Για έκτη συνεχή χρονιά, ο EU-OSHA υπήρξε 

χορηγός του βραβείου ταινιών για τους ασφαλείς και 

υγιείς χώρους εργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων 

Σχεδίων της Λειψίας (DOC Leipzig), η απονομή του οποίου έγινε τον Νοέμβριο. Το Βραβείο 

απονεμήθηκε στην ταινία «Harvest» («Τρύγος») του Paul Lacoste η οποία αναφέρεται στη ζωή μιας 

ομάδας εποχιακών εργατών που εργάζονται στους αμπελώνες της νότιας Γαλλίας. Η ταινία επιλέχθηκε 

με το σκεπτικό ότι αντανακλά τον επισφαλή και μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, καθώς και λόγω 

της συνάφειάς της με το θέμα του εργασιακού άγχους, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την περίοδο 

2014–15. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φρόντισε επίσης ώστε η ταινία στην οποία απονεμήθηκε το 

περυσινό βραβείο — πρόκειται για την ταινία «C(us)todians» του Aly Muritiba που αφορούσε τη ζωή σε 

μια φυλακή της Βραζιλίας— να υποτιτλιστεί σε 13 γλώσσες και να διανεμηθεί στους Εθνικούς Εστιακούς 

Πόλους. 

Μετά την επιτυχή πιλοτική δοκιμή της το 2013, η πρωτοβουλία που αφορά το Πρόγραμμα «Ο Napo για 

τους εκπαιδευτικούς» συνεχίσθηκε και το 2014. Έχοντας ως ομάδα-στόχο τους μαθητές των δημοτικών 

σχολείων, ηλικίας 7-11 ετών, το εν λόγω 

διαδικτυακό πακέτο παρέχει στους δασκάλους 

εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη της 

προσπάθειας εισαγωγής των παιδιών και 

εξοικείωσης τους με τις βασικές αρχές της 

ασφάλειας και υγείας από μικρή ηλικία στο σχολικό 

περιβάλλον. Το 2014 ζητήθηκε η διενέργεια 

αξιολόγησης της εν λόγω πρωτοβουλίας και τα 

αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το 2015. 

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές του 2014 ήταν 

η συμμετοχή του EU-OSHA στο ΧΧ Παγκόσμιο 

Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που 

διοργανώθηκε στη Φρανκφούρτη στο διάστημα 

24–27 Αυγούστου. Το περίπτερο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού παρουσίασε τη διαδικτυακή 

Ο Paul Lacoste, νικητής του βραβείου ταινιών για τους 
ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων 
της Λειψίας (DOC Leipzig) για το 2014 

ΧΧ Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία 

https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/napo-film
https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/napo-film
https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
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πλατφόρμα OSHwiki, το Πρόγραμμα OiRA και τα εργαλεία OiRA, καθώς και την εκστρατεία «Ασφαλείς 

και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014–2015. Μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

συμμετείχαν σε επτά θεματικές συνεδρίες, περιλαμβανομένου ενός συμποσίου για τους 

ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που διοργανώθηκε από τον EU-OSHA. 

 

5 Διασύνδεση για τη γνώση 

Η εφαρμογή OSHwiki, η οποία εγκαινιάστηκε στο ΧΧ Παγκόσμιο Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία που διοργανώθηκε στη Φρανκφούρτη, είναι η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει 

στους χρήστες να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις στον τομέα της ΕΑΥ συνεργαζόμενοι 

μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αποτελεί για την κοινότητα της ΕΑΥ ένα νέο μέσο διαδικτυακής δικτύωσης. 

Τα άρθρα γράφονται μόνον από διαπιστευμένους συγγραφείς με στόχο την προστασία του κύρους και 

της ακεραιότητας του δικτυακού τόπου. Η εφαρμογή OSHwiki έχει σχεδιασθεί με γνώμονα την παροχή 

αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με όλα τα σημαντικά θέματα του τομέα της ΕΑΥ, εμπλουτίζεται δε 

συνεχώς με νέα άρθρα. Η παρουσίασή της συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και ευρεία κάλυψη από τα 

μέσα ενημέρωσης. Το 2014 διαπιστεύθηκαν πάνω από 100 νέοι συγγραφείς. 

 

6 Δικτύωση και επικοινωνία 

Το 2014, η εκστρατεία «Ασφαλείς και 

Υγιείς Χώροι Εργασίας» υποστηρίχθηκε 

για πρώτη φορά από μια ολοκληρωμένη 

εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στο πλαίσιο της οποίας 

αναπτύχθηκαν προϊόντα ειδικά για τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως 

οπτικές απεικονίσεις πληροφοριών και 

βίντεο. Τα πρώτα στοιχεία υπήρξαν πολύ 

ενθαρρυντικά: κατά τους πρώτους 

τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της 

εκστρατείας, ο αριθμός των επισκεπτών 

του δικτυακού τόπου της εκστρατείας 

τριπλασιάστηκε σε σχέση με τον αριθμό 

των επισκεπτών της προηγούμενης 

εκστρατείας κατά την ίδια περίοδο.  

Στο τέλος του έτους, ο λογαριασμός του EU-OSHA στο YouTube είχε πάνω από 1.000 συνδρομητές, η 

σελίδα του στο Facebook πάνω από 17.000 «Μου αρέσει», ο λογαριασμός του στο Twitter 11.500 

ακόλουθους και ο λογαριασμός του στο Linkedln 5.290 ακόλουθους — σε όλες τις περιπτώσεις 

καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ένα πρωτότυπο δείγμα του νέου δικτυακού τόπου του Οργανισμού παρουσιάσθηκε στο ΧΧ Παγκόσμιο 

Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που διοργανώθηκε στη Φρανκφούρτη τον Αύγουστο εν 

αναμονή της έναρξης λειτουργίας του νέου δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού το 2015. Εν 

τω μεταξύ, το 2014 δημοσιεύθηκαν στο Διαδίκτυο 46 μηνύματα ηλεκτρονικής προβολής (web teasers)  

για την προώθηση των δημοσιεύσεων, των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού. Επίσης, δημοσιεύθηκαν 11 θεματικά ιστολόγια. 

Όσον αφορά τον τομέα της διεθνούς δικτύωσης, η χρηματοδότηση του έργου του EU-OSHA για την 

παροχή στήριξης στις χώρες που συνέδραμε ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΕ) έληξε στις 

30 Νοεμβρίου 2014. Η στήριξη περιλάμβανε την παροχή πληροφοριών, τη μετάφραση ενημερωτικών 

προϊόντων και τη χρηματοδοτική στήριξη των Εθνικών Εστιακών Πόλων για την κάλυψη των 

οδοιπορικών εξόδων που αφορούσαν τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συναντήσεις. Ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός παρέχει επίσης στήριξη για την αναβάθμιση του ρόλου των Εθνικών Εστιακών Πόλων, π.χ. 

στελέχη του EU-OSHA συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές σε συνέδρια που αφορούν θέματα ΕΑΥ και 

http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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πραγματοποιούνται σε χώρες του ΜΠΕ. Αναζητείται συνέχιση της χρηματοδότησης προκειμένου το 

έργο αυτό να εξακολουθήσει να εκτελείται το 2015 και στο μέλλον. 

Τον Φεβρουάριο του 2014, ο EU-OSHA ξεκίνησε ένα νέο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και παρέχει σε 16 χώρες εταίρους νοτίως και ανατολικώς της ΕΕ, 

τη δυνατότητα οικοδόμησης προνομιακής σχέσης με την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, οι χώρες 

εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στο έργο οργανισμών όπως ο EU-OSHA. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

ξεκίνησε επαφές με τις χώρες μέλη του μηχανισμού Ευρωπαϊκής Γειτονίας, έχει πραγματοποιήσει 

επισκέψεις σε αρκετές χώρες και μεταφράζει βασικά κείμενα/έγγραφα στις γλώσσες των χωρών 

εταίρων. Για το 2015 έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για τους 

εκπροσώπους των χωρών του ΜΠΕ στo Μπιλμπάο, έδρα του EU-OSHA. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Δωρεάν εκδόσεις: 

 ένα αντίτυπο:  

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 

 περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:  

από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(http://ec.europa.eu/represent_en.htm),  

από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm), επικοινωνώντας με την υπηρεσία 

Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ή καλώντας τον αριθμό 00 

800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*). 
 

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να 

χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή: 

 από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία  

12 Santiago de Compostela, 

E-48003 Bilbao – Spain 

Τηλ. +34 944358400 

Φαξ +34 944358401 

E-mail: information@osha.europa.eu  

http://osha.europa.eu 

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 EU-OSHA ερευνά, 

αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, 

ισορροπημένη και αμερόληπτη 

πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και 

την υγεία στην εργασία και διοργανώνει 

πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και  

ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα 

του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε 

επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και 

των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 

εμπειρογνώμονες από κάθε ένα εκ των 

κρατών μελών της ΕΕ και άλλες χώρες. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/

