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ΑσφάλειαΑσφάλεια
«η απουσία «η απουσία 

μη αποδεκτών κινδύνων μη αποδεκτών κινδύνων 
βλάβης»βλάβης»

Υγεία Υγεία 
«η «η κατάσταση κατάσταση 
της πλήρους της πλήρους 
σωματικήςσωματικής
ψυχικής και ψυχικής και 
κοινωνικής κοινωνικής ευεξίαςευεξίας//ευημερίαςευημερίας
και και όχι μόνοόχι μόνο η απουσία η απουσία 
ασθένειας ή αναπηρίας», ασθένειας ή αναπηρίας», 
(Καταστατικό ΠΟΥ, 1946)(Καταστατικό ΠΟΥ, 1946)

ΥΑΕ ΥΑΕ -- Βασικές έννοιες   (1)Βασικές έννοιες   (1)
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ΥΑΕ:  ΥΑΕ:  Οι συνθήκες εργασίας και οι παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Οι συνθήκες εργασίας και οι παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος 
που επηρεάζουν την που επηρεάζουν την ασφάλειαασφάλεια και την και την υγείαυγεία όλων … όλων … 

�� των εργαζομένων, των εργαζομένων, 
�� των προσωρινά απασχολουμένων, των προσωρινά απασχολουμένων, 
�� του προσωπικού των εργολάβων, του προσωπικού των εργολάβων, 
�� των επισκεπτών και οποιουδήποτε άλλου προσώπου των επισκεπτών και οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

στον χώρο εργασίας (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, μαθητές, επιβάτες κ.α.)στον χώρο εργασίας (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, μαθητές, επιβάτες κ.α.)

(Καταστατικό ΠΟΥ, 1946)(Καταστατικό ΠΟΥ, 1946)



Εργατικό ατύχημαΕργατικό ατύχημα

«Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου «Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου 
για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο 
περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της 
εργασίας ή εξαιτίας αυτής» εργασίας ή εξαιτίας αυτής» 
(ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.45/24.6.2010)(ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.45/24.6.2010)

ΥΑΕ ΥΑΕ -- Βασικές έννοιες   (2)Βασικές έννοιες   (2)
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Ασθένεια Ασθένεια 
που σχετίζεται  με την εργασίαπου σχετίζεται  με την εργασία
«Οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται στην υγεία «Οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται στην υγεία 
του εργαζόμενου, λόγω της εργασίας την του εργαζόμενου, λόγω της εργασίας την 
οποία εκτελεί»οποία εκτελεί»

Διακήρυξη της Σεούλ  (2008) Διακήρυξη της Σεούλ  (2008) 
«Το δικαίωμα για ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας «Το δικαίωμα για ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας 

αναγνωρίζεται ως ένα από τα  αναγνωρίζεται ως ένα από τα  Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα»Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα»



+

Τεχνικός 

Ασφάλειας

Ιατρός

Εργασίας
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Έλεγχος εφαρμογής

Επιτροπή 

ΥΑΕ



Οι σημερινές συνθήκες για την ΥΑΕ σε επίπεδο ΕΕΟι σημερινές συνθήκες για την ΥΑΕ σε επίπεδο ΕΕ

• Το 25% των εργαζομένων δηλώνουν ότι η εργασία έχει ως επί το πλείστον 
αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία τους.

• Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους 
σε ετήσια βάση εξαιτίας θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος.

• Περισσότερα από 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ετήσια βάση 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα.

• Περίπου 160.000 θάνατοι εργαζομένων σε ετήσια βάση 
οφείλονται σε ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία τους, 
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οφείλονται σε ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία τους, 
ενώ περίπου 80.000-100.000 από αυτές οφείλονται σε επαγγελματικό καρκίνο.

• Το κόστος που οφείλεται στα εργατικά ατυχήματα, στις επαγγελματικές ασθένειες 
και στον απουσιασμό λόγω ασθένειας παραμένει απαράδεκτα υψηλό, 
με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και στα εθνικά συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. 

• Μεγάλη πρόκληση η διαχείριση της ΥΑΕ 
στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Πόσο κοστίζει 
η μη τήρηση 
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η μη τήρηση 
κανόνων ΥΑΕ;



ΥΑΕ ΥΑΕ -- Όλα αυτά έχουνΌλα αυτά έχουν τεράστιο κόστος...τεράστιο κόστος...

• Ανθρώπινο κόστος 

για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους 

(τους ανθρώπους με σάρκα και οστά

πίσω από τους αριθμούς και τις στατιστικές)

• Επιχειρηματικό κόστος για τους οργανισμούς/εταιρείες 

(αναρρωτικές άδειες, κόστος ασφάλισης, παραγωγικότητα, κύκλος εργασιών, 

κίνητρα, ανταγωνιστικότητα, κακή φήμη κ.λπ.)
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• Κοινωνικό κόστος 

(επιβάρυνση των συστημάτων ασφάλισης 

& υγειονομικής περίθαλψης)

Απώλεια της τάξης του 5.9% του ΑΕΠ στην ΕΕ των 27 
(τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ) λόγω των εργατικών ατυχημάτων 

και των επαγγελματικών ασθενειών (ILO) .

Σύμφωνα με πρόσφατες νέες παγκόσμιες εκτιμήσεις (2017), 
εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 476 δισ. ευρώ ετησίως, σε επίπεδο ΕΕ. 

Μόνο το κόστος του επαγγελματικού καρκίνου ανέρχεται σε 119,5 δισ. ευρώ.



Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΥΑΕΗ ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΥΑΕ
«Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία»«Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία»
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Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 

της προσέγγισης  που ακολουθεί η Ευρώπη της προσέγγισης  που ακολουθεί η Ευρώπη 

στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία.στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία.



Οι συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας Οι συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας 

συνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνωνσυνδέονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνων

� Τεχνολογικές εξελίξεις

� Ανάπτυξη του τριτογενή τομέα

� Αλλαγές στην απασχόληση
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� Δημογραφικές αλλαγές

� Αύξηση στην ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού

Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι 
στην εργασία



ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑΕΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑΕ

Νομοθεσία και 

κανονισμοί 
για την    

Δομές 

-Εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου
-Ολιστική και συστηματική προσέγγιση 
(ασφαλείς διαδικασίες) για την ΥΑΕ
με ακρογωνιαίο λίθο την πρόληψη

- Πολιτική για την ΥΑΕ

- Χάραξη στρατηγικής για την ΥΑΕ
- Προγράμματα για την ΥΑΕ
- Διαχείριση της ΥΑΕ

10›www.healthy-workplaces.eu

-Διαχείριση της πληροφόρησης 

και της γνώσης για την ΥΑΕ
- Δικτύωση για την ΥΑΕ

- Τεχνική βοήθεια και 

συμβουλευτική για την ΥΑΕ

για την    
ΥΑΕ για την ΥΑΕ

Τριμερής συνεργασία 

για την ΥΑΕ

- Προαγωγή της ΥΑΕ σε άλλες πολιτικες

- Δημιουργία νοοτροπίας για την ΥΑΕ
- Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 
για την υποστήριξη της ΥΑΕ

- Εφαρμογή νομοθεσίας για την ΥΑΕ

- Έλεγχος της συμμόρφωσης

- Επιθεώρηση συνθηκών εργασίας



• 1η πρόκληση: 
Βελτίωση των επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή, 
ιδίως μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων            
να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα πρόληψης του κινδύνου.

• 2η πρόκληση: 
Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία 

Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) 2014–2020
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Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία 
μέσω της αντιμετώπισης των υφιστάμενων, των νέων και των αναδυόμενων κινδύνων.

• 3η πρόκληση: 
Αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής.

Επίσημο κείμενο της ΕΕ: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής 
της ΕΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία «Ασφαλέστερες και 
υγιέστερες συνθήκες εργασίας για όλους», Ιαν.  2017



Το παρόν και το μέλλον
• Περισσότερα από 25 χρόνια δράσης 
της ΕΕ στον τομέα της ΥΑΕ.

•Μείωση του αριθμού 
των επαγγελματικών ατυχημάτων 
και των προβλημάτων υγείας 
που σχετίζονται με την εργασία, 
ωστόσο ο αριθμός των θανάτων 
από επαγγελματικές ασθένειες συνεχίζει να αυξάνει.

Σταθμισμένος ρυθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων για τα έτη 1994 
και 2014 (EU-15).Περισσότερα 

από 1000 

θανατηφόρα 
ατυχήματα 

λιγότερα το 2013

σε σύγκριση με το 
2008 στην ΕΕ-28

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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από επαγγελματικές ασθένειες συνεχίζει να αυξάνει.

•Οι νέες προκλήσεις
και ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας.

•Ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ 
παραμένει στην πρωτοπορία 
για την αντιμετώπιση των θεμάτων ΥΑΕ, 
παρέχοντας αποτελεσματική προστασία  
στους εργαζομένους, με παράλληλη στήριξη στις επιχειρήσεις.

Source: Eurostat, ESAW, 
Data for the NACE common branches 12



Προτεραιότητα σε τρεις τομείς δράσεων

�Καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου 
και διαχείριση της έκθεσης στις επικίνδυνες χημικές ουσίες.

�Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές, 
για καλύτερη συμμόρφωση προς τους κανόνες ΥΑΕ.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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�Συνεργασία με τα Κ-Μ και τους κοινωνικούς εταίρους 
για την κατάργηση ή την επικαιροποίηση παρωχημένων διατάξεων 
αλλά και την εστίαση των προσπαθειών στη βελτίωση και επέκταση 
της παρεχόμενης προστασίας στους εργαζόμενους, 
παράλληλα με τη βελτίωση της συμμόρφωσης 
και την ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ
από τις επιχειρήσεις.

13



1. Η μάχη εναντίον 
του επαγγελματικού καρκίνου

� Ο καρκίνος είναι η βασική αιτία των θανάτων που
σχετίζονται με την εργασία σε επίπεδο ΕΕ (53%).

� Κάθε χρόνο περίπου 102.500 εργαζόμενοι χάνουν
τη ζωή τους ως συνέπεια του επαγγελματικού
καρκίνου.

Ο καρκίνος που 
συνδέεται με την 
εργασία σκοτώνει

10 άτομα την 
ώρα

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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καρκίνου.

� Πρόταση για συνεχείς τροποποιήσεις της
κοινοτικής οδηγίας για τους καρκινογόνους και
τους μεταλλαξι(ο)γόνους παράγοντες, όπου
συμπεριλαμβάνονται επικίνδυνες ουσίες όπως η
φορμαλδεϋδη, το κάδμιο ή οι ενώσεις νικελίου.

� Καλύτερη διάρθρωση των προβλέψεων της
νομοθεσίας για την ΥΑΕ με τον Κανονισμό
REACH.



2. Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
για συμμόρφωση με τους κανόνες ΥΑΕ

� Μόνο το 69% των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
δηλώνει ότι διενεργούν εκτιμήσεις των κινδύνων 
για την ΥΑΕ σε τακτική βάση 
(έναντι ποσοστού 96% για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις). 

1 στις 3 πολύ μικρές 
επιχειρήσεις δεν 

διενεργεί εκτίμηση 
επικινδυνότητας στους 

χώρους εργασίας

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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� Έλλειψη ευαισθητοποίησης και εμπειρογνωμοσύνης, 
περιορισμένοι πόροι.

� Ανάγκη για παροχή πρακτικής στήριξης, ιδιαίτερα προς
τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
(ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
και εργαλείων αξιολόγησης των κινδύνων στην εργασία 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των θεμάτων ΥΑΕ).

15

χώρους εργασίας



Πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις

� Δημοσίευση ενός πρακτικού οδηγού 
για τη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ από τις επιχειρήσεις.

� Περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσης 
ηλεκτρονικών εργαλείων στον τομέα της ΥΑΕ, 
τα οποία διατίθενται δωρεάν μέσω Διαδικτύου
όπως είναι τα κλαδικά εργαλεία OiRA,
(τα διαδικτυακά, διαδραστικά εργαλεία 

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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(τα διαδικτυακά, διαδραστικά εργαλεία 
για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, 
οnline interactive Risk Assessment tools).

� Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οδηγών και εργαλείων 
για την αντιμετώπιση θεμάτων αυξημένου ενδιαφέροντος 
(π.χ. ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, μυοσκελετικές παθήσεις, 
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι), σε στενή συνεργασία 
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA 
και την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών (SLIC).

16

40% των 
επιχειρήσεων

χρειάζονται 
πληροφόρηση για 

τον τρόπο εκτίμησης 
των 

ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων



3. Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ΥΑΕ
� Διετές πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ για την κατάργηση 

ή την επικαιροποίηση παρωχημένων διατάξεων σε ορισμένες κοινοτικές οδηγίες, 
σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των κυβερνητικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων 
που συμμετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΕ για την ΥΑΕ,  όπως π.χ. ορισμένες διατάξεις για:

• Χώρους εργασίας
• Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας
• Εξοπλισμός ιατρικής βοήθειας (διαθέσιμος σε σκάφη)
• Εξοπλισμό οθονών οπτικής απεικόνισης

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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• Εξοπλισμό οθονών οπτικής απεικόνισης
• Σήμανση για την ΥΑΕ
• Βιολογικούς παράγοντες

� Ενθάρρυνση των Κ-Μ για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των πολιτικών για την ΥΑΕ, 

π.χ. όσον αφορά στους:

• Αυτοαπασχολούμενους
(πλήρης εφαρμογή της σχετικής σύστασης του Συμβουλίου)

• Οικιακό προσωπικό
(κύρωση της σχετικής Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας-ILO)
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Ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων 
προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ΥΑΕ

� Η επικρατούσα αντίληψη όσον αφορά στη συνθετότητα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
για την ΥΑΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των Κ-Μ. 
Αναγκαιότητα λήψης από κοινού δράσης για τη μείωση του διοικητικού βάρους που συνδέεται 
με την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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� Βασικός στόχος: διερεύνηση της δυνατότητας απλούστευσης του νομοθετικού πλαισίου 
για την ΥΑΕ, χωρίς ωστόσο να γίνουν εκπτώσεις στο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

� Διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης με την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Κ-Μ 
στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος που θα ολοκληρωθεί το 2018. 
Τα βασικά συμπεράσματά του θα ενσωματωθούν στις Εθνικές Στρατηγικές για την ΥΑΕ.



Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ

� Το έργο των επιθεωρητών εργασίας για την ΥΑΕ συμβάλει στην προσπάθεια 
δημιουργίας νοοτροπίας συμμόρφωσης και στην ενίσχυση εφαρμογής 
της νομοθεσίας για την ΥΑΕ μέσα στις επιχειρήσεις. 
Εκτίμηση: μείωση 20% στη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων
σε χώρους εργασίας όπου έχει γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιθεώρησης Εργασίας για την ΥΑΕ. 

� Η συχνότητα της διενέργειας επιθεωρήσεων για την ΥΑΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των K-M.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 

19›www.healthy-workplaces.eu

� Η συχνότητα της διενέργειας επιθεωρήσεων για την ΥΑΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των K-M.
Συνολικά εκτιμάται ότι ποσοστό 50% των πολύ μικρών & των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και ποσοστό 25% των μεγαλύτερων σε μέγεθος επιχειρήσεων 
σε επίπεδο ΕΕ, δεν έχουν ελεγχθεί από τους επιθεωρητές για την ΥΑΕ τα τελευταία 3 χρόνια.

� Η ποιότητα των επιθεωρήσεων είναι καθοριστικός παράγοντας, 
απαιτείται να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να μην περιορίζονται 
μόνο στην επιβολή κυρώσεων.

� Εργαλεία: παροχή προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών προς τους επιθεωρητές, σύναψη 
συνεργασιών με συναρμόδιες αρχές, καλύτερος συντονισμός σχετικών δράσεων από την SLIC.
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Καλύτερες συνθήκες ΥΑΕ = 
Καλύτερη προστασία των εργαζομένων 
και παράλληλα 
βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων 
& των οργανισμών

� Σαφείς και επικαιροποιημένες νομοθετικές ρυθμίσεις 
για την ΥΑΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ΥΑΕ 
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� Στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αποκομίσουν 
τα μέγιστα οφέλη από τη σωστή διαχείριση της ΥΑΕ

� Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΥΑΕ 
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μόνιμη βάση

� Ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου 
και της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων για τα θέματα ΥΑΕ



�� Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ: Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ: 
πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό πλαίσιο.πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό πλαίσιο.
-- ν. 1568/1985  «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων». ν. 1568/1985  «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων». 

-- π.δ. 294/1988  «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,    π.δ. 294/1988  «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,    
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85.εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85.

-- π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

-- π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης»π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης»

Η σημερινή κατάσταση για την ΥΑΕ στη χώρα μας Η σημερινή κατάσταση για την ΥΑΕ στη χώρα μας 
-- Παθογένειες & ΠροκλήσειςΠαθογένειες & Προκλήσεις
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-- ν. 3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» ν. 3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» 

�� Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ 
από τις ελληνικές επιχειρήσεις: από τις ελληνικές επιχειρήσεις: 
ελλιπής και συχνά τυπική εφαρμογή.ελλιπής και συχνά τυπική εφαρμογή.

�� Θεσμικό Πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια στην ΕργασίαΘεσμικό Πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία: : 
ανεπαρκές και κατακερματισμένο.ανεπαρκές και κατακερματισμένο.



Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ 2016Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ 2016 –– 2020            (1)2020            (1)

Όραμα:Όραμα:
«Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, «Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, 

υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας 

στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα 

που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν 

την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων, την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων, 

θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
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θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.»και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.»

Βασικός στρατηγικός στόχος:Βασικός στρατηγικός στόχος:
«Η θεσμοθέτηση του «Η θεσμοθέτηση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία»Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία»
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Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ 2016Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ 2016 –– 2020            (2) 2020            (2) 

Ειδικοί στρατηγικοί στόχοι:Ειδικοί στρατηγικοί στόχοι:

1. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης 1. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης 
των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών 

και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία 
για όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.για όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

24›www.healthy-workplaces.eu

2. Καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων 2. Καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων 
στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, 

μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

3. Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας 3. Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας 
και των συστημάτων καταγραφής και των συστημάτων καταγραφής 

εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

4.   Θέσπιση φορέα ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου.4.   Θέσπιση φορέα ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου.



Βασικοί άξονες δράσης:Βασικοί άξονες δράσης:

�� Άξονας 1: Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Άξονας 1: Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ)Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ)

�� Άξονας 2: Απλούστευση και βελτίωση Άξονας 2: Απλούστευση και βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕτου νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ

�� Άξονας 3: Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕΆξονας 3: Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ

ΕΕθνική θνική ΣΣτρατηγική για την τρατηγική για την ΥΑΕΥΑΕ 2016 2016 -- 20202020
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�� Άξονας 4: Ενδυνάμωση της πρόληψης και βελτίωση των συστημάτων αναφοράς Άξονας 4: Ενδυνάμωση της πρόληψης και βελτίωση των συστημάτων αναφοράς 
και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων 

και  επαγγελματικών ασθενειώνκαι  επαγγελματικών ασθενειών

�� Άξονας 5: Στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεωνΆξονας 5: Στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

�� Άξονας 6: Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψηςΆξονας 6: Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης

συνέχεια...συνέχεια...



Βασικοί άξονες δράσης:Βασικοί άξονες δράσης:

�� Άξονας 7: Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση Άξονας 7: Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτισηκαι την επαγγελματική κατάρτιση

�� Άξονας 8: Κατάρτιση εμπλεκομένων με την ΥΑΕΆξονας 8: Κατάρτιση εμπλεκομένων με την ΥΑΕ

�� Άξονας 9: Προαγωγή της υγείας στην εργασία Άξονας 9: Προαγωγή της υγείας στην εργασία 

και αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγήςκαι αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής

ΕΕθνική θνική ΣΣτρατηγική για την τρατηγική για την ΥΑΕΥΑΕ 2016 2016 -- 20202020
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και αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγήςκαι αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής

�� Άξονας 10: Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου Άξονας 10: Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου 
και της έρευνας και της έρευνας –– Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι 

�� Άξονας 11: Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων Άξονας 11: Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων 
και της συμμετοχής των εργαζομένων και της συμμετοχής των εργαζομένων 

�� Άξονας 12: Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕΆξονας 12: Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕ



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
αποτελεί έναν τριμερή οργανισμό

στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από:

ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑΓΕΙΑ

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑ

• κυβερνητικούς φορείς

https://osha.europa.eu
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δηλαδή από τις τρεις βασικές ομάδες 
λήψης αποφάσεων στον χώρο της εργασίας 

από τα Κράτη-Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις χώρες ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες. 

• κυβερνητικούς φορείς

• εργοδοτικούς φορείς

• φορείς εργαζομένων



ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑΓΕΙΑ

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σε συνεργασία 

με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, 
δρα ως καταλύτης για τη βελτίωση 

https://osha.europa.eu
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δρα ως καταλύτης για τη βελτίωση 
των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία 

σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο
μέσω της συλλογής και διάχυσης πληροφοριών
σε όλους τους ενδιαφερόμενους για θέματα 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.



Networking 
knowledge

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUEU--OSHAOSHA:: Βασικοί τομείς δράσηςΒασικοί τομείς δράσης

Στοιχεία 
& δεδομένα 

Διάχυση 
της γνώσης 

μέσω δικτύωσης

Αύξηση της 
ευαισθητο-

https://osha.europa.eu
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Anticipating 
change

ευαισθητο-
ποίησης

Εργαλεία
για την 

διαχείριση της 
ΑΥΕ

Πρόβλεψη 
τάσεων 
και

αλλαγών  



Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του EUEU--OSHAOSHA

https://osha.europa.eu
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ΕΕ Εστιακοί Πόλοι

ΥΧ Εστιακοί Πόλοι

ΕΖΕΣ Εστιακοί Πόλοι



ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΑΛΕΙΑ && ΤΗΝΤΗΝ ΥΥΓΕΙΑΓΕΙΑ

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΕΡΓΑΣΙΑΡΓΑΣΙΑ

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 

του Δικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων περιλαμβάνονται δράσεις:

• διαχείρισης της πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης  
(αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων και του Διαδικτύου)

https://osha.europa.eu
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• συμβουλευτικής και συμμετοχής 
στις εργασίες και τα προγράμματα του EU-OSHA

• δικτύωσης, επικοινωνίας και προβολής

(αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων και του Διαδικτύου)

• ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
στήριξης όλων των εμπλεκομένων με την ΥΑΕ - πολιτών



Κύριες αρμοδιότητες του είναι:

α)   Ο συντονισμός και η διαχείριση εφαρμογής του έργου του EU-OSHA
και η στήριξη και προβολή του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

β)   Η ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δράσεων 
στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ΥΑΕ, σε συνεργασία με τους φορείς 
του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για την ΥΑΕ και τους εκπροσώπους 
των κοινωνικών φορέων.

γ)   Η διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας, εμπειρίας και γνώσης για την ΥΑΕ 

Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕΤμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ
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γ)   Η διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας, εμπειρίας και γνώσης για την ΥΑΕ 
μέσω της δικτύωσης φορέων, της αξιοποίησης του διαδικτύου και άλλων μέσων 
μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης και την επιμέλεια έντυπων και 
ηλεκτρονικών εκδόσεων για διάφορα θέματα ΥΑΕ.

δ)   Η προαγωγή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση και 
εφαρμογή των βασικών αρχών ΥΑΕ σε άλλες πολιτικές και τομείς 
(π.χ. στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της αρχικής και της δια βίου 
επαγγελματικής κατάρτισης, στο Δημόσιο τομέα και την Αυτοδιοίκηση κ.α.).
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Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΥΑΕγια την προαγωγή της ΥΑΕ
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2010 - 2011: Ασφαλείς εργασίες συντήρησης

2008 - 2009: Εκτίμηση κινδύνου

2007: Μειώστε την καταπόνηση

2006: ΥΑΕ & Νέοι 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EUEU--OSHA:OSHA:
20 χρόνια πανευρωπαϊκές εκστρατείες 20 χρόνια πανευρωπαϊκές εκστρατείες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕ
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2004: ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

2003: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ; Πρόσεχε πολύ! 

2002: Πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 

2001: Πρόληψη Ατυχημάτων στην Ευρώπη 

2005: Καταπολεμήστε το θόρυβο! 

2000: Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την εργασία



Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων 
που σχετίζονται με την εργασία

Εκστρατεία « Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 
2020-22 »
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ



Χρόνιες παθήσεις Καθιστική εργασίαΣτοιχεία και αριθμοί

Τομείς παρέμβασης Τομείς παρέμβασης –– Τομείς προτεραιότηταςΤομείς προτεραιότητας
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Μελλοντικές γενιές Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοιΠοικιλομορφία των 
εργαζομένων



Εκδόσεις Υλικό της εκστρατείας
Εργαλειοθήκη της 

εκστρατείας
Οι ταινίες του Napo

Πηγές πληροφόρησηςΠηγές πληροφόρησης
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OSHwiki Πρακτικά εργαλεία
& υποστήριξη

Περιπτωσιολογικές 
μελέτες

Νομοθεσία



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό 
τόπο της εκστρατείας:

www.healthy-workplaces.eu/el

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της εκστρατείας μας:

https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces -newsletter

Ακολουθήστε μας… και μειώστε την καταπόνηση!Ακολουθήστε μας… και μειώστε την καταπόνηση!

39›www.healthy-workplaces.eu

Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης:

Μάθετε περισσότερα για τις εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο από τον εθνικό 
εστιακό πόλο της χώρας σας:

https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/ national-focal-points

#EUhealthyworkplaces 


