Η πρόληψη είναι προτιµότερη
από την θεραπεία

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2012-13
«Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία
µε την συµµετοχή όλων»
Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης της Ευρώπης για τη διαχείριση των
κινδύνων στην εργασία. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ανάλυση των εργασιακών διαδικασιών µε
σκοπό τον εντοπισµό βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινδύνων και στη συνέχεια λήψη
µέτρων για την εξάλειψη ή τον µετριασµό τους.
Με απλά λόγια, η πρόληψη αφορά στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε την εργασία,
µε απώτερο στόχο τη µείωση του αριθµού και την εξάλειψη των εργατικών ατυχηµάτων και των
επαγγελµατικών ασθενειών.
Αν και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σηµειωθεί βελτιώσεις στον τοµέα της ασφάλειας και της
υγείας των ευρωπαίων εργαζοµένων, ωστόσο τα ατυχήµατα, οι ασθένειες και οι θάνατοι που
συµβαίνουν στους χώρους εργασίας εξακολουθούν να απειλούν σοβαρά τους εργαζοµένους της
Ευρώπης.
Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας απαιτείται
η στενή συνεργασία της διοίκησης και των εργαζοµένων, για την από κοινού εξεύρεση
λύσεων σε κοινά προβλήµατα.
Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων στην εργασία ανήκει στους εργοδότες και στα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη, αλλά οι προσπάθειές τους είναι καταδικασµένες να αποτύχουν
χωρίς την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων.
Για τους εργαζοµένους, στόχος είναι η µέριµνα για την πρόληψη των βλαβών που µπορεί να
υποστούν και οφείλονται στην εργασία τους.
Για τους εργοδότες, προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση βοήθειας για τον προσδιορισµό των
πραγµατικών προβληµάτων, την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων και την παροχή κινήτρων στο
εργατικό δυναµικό.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας» 2012-13 µε κεντρικό θεµατικό αντικείµενο την «Πρόληψη των κινδύνων στην
εργασία µε την συµµετοχή όλων», έχει ως βασικό στόχο:
α) να ενηµερώσει για τη σηµασία των ηγετικών (επιτελικών) ικανοτήτων των ανώτερων
διευθυντικών στελεχών/εργοδοτών παράλληλα µε την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων και
β) να ενθαρρύνει τις διοικήσεις, τους εργαζοµένους, τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να ενώσουν τις δυνάµεις τους για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας στην εργασία, µέσω της πρόληψης των ατυχηµάτων και των ασθενειών που συνδέονται µε
την εργασία.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-13,
•

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,
το ∆ίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων και άλλους εταίρους στα 30 κράτη µέλη της ΕΕ,

•

στηρίζει ένα ευρύ φάσµα δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο και

•

απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή οργανισµούς και φυσικά πρόσωπα σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, (περιλαµβάνονται όλοι οι εργαζόµενοι του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα, διευθυντικά στελέχη, προϊστάµενοι, επιβλέποντες 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 κ.α).

Σηµαντικές ηµεροµηνίες κατά την διάρκεια της εκστρατείας:

♦ Έναρξη της εκστρατείας: 18 Απριλίου 2012
♦ Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2012
♦ Τελετή απονοµής Βραβείων Καλής Πρακτικής: Απρίλιος 2013
♦ Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2013
♦ Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας»: Νοέµβριος 2013
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Μπορείτε να συµµετάσχετε στην εκστρατεία:

§

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.

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση µπορείτε να απευθυνθείτε:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
∆/νση ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιµόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας (∆24)
Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέµατα ΑΥΕ
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 40, Αθήνα – Τ.Κ. 101 82
Tηλέφωνο: (210) 3214310, (210) 3213673,
Fax: (210) 3214310
http://www.ypakp.gr
e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr
ikonstantakopoulos@ypakp.gr

