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Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. 

Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας

Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία

http://www.healthy-workplaces.eu


Η εκστρατεία
Κάθε τριάμιση λεπτά κάποιος χάνει τη ζωή του στην ΕΕ 

λόγω ατυχημάτων στους χώρους εργασίας ή ασθενειών που 

σχετίζονται με την εργασία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) αποσκοπεί 

στη μείωση αυτού του δείκτη θνησιμότητας μέσω της 

βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία 

σε όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία «Πρόληψη των κινδύνων 

στην εργασία με τη συμμετοχή όλων» για την περίοδο 2012–

2013 αποτελεί τμήμα της πολύχρονης εκστρατείας για τους 

«Ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας», η οποία συνέβαλε 

στην επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στον τομέα της 

επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας εντός και εκτός της ΕΕ. 

Παρόλο που τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες και οι επιχειρήσεις ή 

οι οργανισμοί που αυτοί διαχειρίζονται είναι πρωτίστως υπεύθυνοι 

για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας ευθύνης τους, 

τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται πάντα 

όταν συνεργάζονται ενεργά με το εργατικό δυναμικό και 

τους εκπροσώπους του. Για αυτόν τον λόγο η τρέχουσα εκστρατεία 

έχει δύο κύριες προτεραιότητες.

Πρώτον, ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες 

να επιδείξουν ηγετικές (επιτελικές) ικανότητες στον τομέα 

της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, μέσω της 

διεξαγωγής ουσιαστικής διαβούλευσης με το εργατικό δυναμικό και 

της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων στρατηγικών πρόληψης 

των κινδύνων στην εργασία. 

Δεύτερον, ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους 

τους να ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεργάζονται ενεργά με 

τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες τους, με στόχο τη βελτίωση 

της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία για όλους. 
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Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» απευθύνεται 

σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στα οποία περιλαμβάνονται:

• όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

• διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενοι·

• συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του τομέα 

της ασφάλειας και υγείας στην εργασία·

• όλες οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί και τα φυσικά πρόσωπα που 

εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε; 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς 

Χώροι Εργασίας» κατά την περίοδο 2012–2013: 

• διαδίδοντας και δημοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην 

εργασία, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οργανισμού σας 

όσο και μεταξύ των συνεργατών σας. Μέσω του διαδικτυακού τόπου 

της εκστρατείας (www.healthy-workplaces.eu) μπορείτε να έχετε 

δωρεάν πρόσβαση στη μεγάλη ποικιλία του υλικού της εκστρατείας 

που διατίθεται σε 24 γλώσσες·

• οργανώνοντας τις δικές σας δράσεις, όπως κατάρτιση όσον αφορά 

την ευαισθητοποίηση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας 

στην εργασία, συνέδρια και εργαστήρια, διαγωνισμούς και παιχνίδια 

ερωτοαπαντήσεων (κουίζ), υποβολή προτάσεων, διαφημιστικές 

εκστρατείες και συνεντεύξεις Τύπου·

• λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων 

Καλής Πρακτικής, στο πλαίσιο του οποίου απονέμονται βραβεία σε 

μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν ανακαλύψει 

καινοτόμους τρόπους για την προαγωγή της ασφάλειας και της 

υγείας στην εργασία·
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• συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία, η οποία διοργανώνεται κάθε 

Οκτώβριο (43η ημερολογιακή εβδομάδα) και φιλοξενεί πλήθος 

εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

• εάν γίνετε επίσημος εταίρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας, 

υπό τον όρο ότι είστε ευρωπαϊκός ή διεθνής οργανισμός ή 

επιχείρηση·

• εάν γίνετε εθνικός εταίρος της εκστρατείας, υπό τον όρο 

ότι είστε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή οργανισμός που 

δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

Σημαντικές ημερομηνίες

• Έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2012–2013: 

18 Απριλίου 2012

• Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την «Ασφάλεια και την

Υγεία στην Εργασία»: Οκτώβριος 2012 και 2013

• Απονομή Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής Πρακτικής:

Απρίλιος 2013

• Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τους «Ασφαλείς και

Υγιείς Χώρους Εργασίας»: Νοέμβριος 2013

Η πρόληψη είναι προτιμότερη 

από τη θεραπεία

http://www.healthy-workplaces.eu


• 

Οφέλη που προκύπτουν από τις ηγετικές 
(επιτελικές) ικανότητες των διευθυντικών 
στελεχών/εργοδοτών και τη συμμετοχή 
των εργαζομένων:

• μείωση δαπανών και αύξηση της παραγωγικότητας,

• πιο χαρούμενο και πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό,

• χαμηλότερα ποσοστά απουσιών από την εργασία και 

εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας,

• λιγότερα ατυχήματα στους χώρους εργασίας,

• βελτίωση της κατάστασης μεταξύ προμηθευτών και 

εταίρων,

• αυξημένη ευαισθητοποίηση και έλεγχος των κινδύνων 

στους χώρους εργασίας,

• καλύτερη φήμη για την εταιρική κοινωνική ευθύνη μεταξύ 

επενδυτών, πελατών και τοπικών κοινωνιών.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 

Εργασίας» αποτελεί τη μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια 

και την υγεία στην εργασία



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 Οργανισμός αναζητά, αναπτύσσει 

και διανέμει αξιόπιστες, έγκυρες και αμερόληπτες πληροφορίες 

σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και οργανώνει 

πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία, με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, ιδρύθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και φέρνει σε επαφή εκπροσώπους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνητικών αρχών των Κρατών 

Μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς 

και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 

των 27 αλλά και από άλλες χώρες.

H εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» υποστηρίζεται 

από τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους ευρωπαίους 

κοινωνικούς εταίρους και συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από το 

Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

EU-OSHA (www.healthy-workplaces.eu/fops).

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Gran Vía 33, 48009 Μπιλμπάο, ΙΣΠΑΝΙΑ

Τηλ. +34 944794360

Φαξ +34 944794383

E-mail: information@osha.europa.eu

Internet: www.healthy-workplaces.eu

Ηγετικές ικανότητες διευθυντικών 

στελεχών/εργοδοτών και 

συμμετοχή των εργαζομένων
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