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 Ποιο είναι το πρόβλημα;
 Μέρη του σώματος που προσβάλλονται 

συνήθως από ΜΣΠ
 Τι είναι οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την 

εργασία;
 Αντιμετώπιση των ΜΣΠ
 Κίνδυνοι και πρόληψη
 Ο EU-OSHA και οι εταίροι της εκστρατείας
 Εργαλεία και πηγές πληροφόρησης
 Πώς να συμμετάσχετε

Επισκόπηση
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EU-OSHA, ESENER 2019

Οι 3 από τους 4 πιο συχνά 
αναφερόμενους παράγοντες 
κινδύνου για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) οι οποίοι 
προκαλούν ΜΣΠ είναι: 
• Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

των χεριών ή των βραχιόνων
• Η παρατεταμένη καθιστική 

εργασία
• Η ανύψωση ή/και η μεταφορά 

ατόμων ή βαρετών φορτίων

Ποιο είναι το πρόβλημα;
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Eurofound, Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) 2015

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Έρευνας περίπου (3) τρεις στους (5) 
πέντε εργαζόμενους αναφέρουν ότι πάσχουν από ΜΣΠ

Ποιο είναι το πρόβλημα;
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Eurostat, Έρευνα εργατικού δυναμικού 2013

Στο σύνολο των εργαζομένων 
στην ΕΕ με κάποιο πρόβλημα 
υγείας που σχετίζεται με την 
εργασία, το 60 % αυτών 
θεωρεί ότι οι ΜΣΠ αποτελούν 
το σοβαρότερο πρόβλημα 
υγείας

Ποιο είναι το πρόβλημα;
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Μέρη του σώματος που προσβάλλονται συνήθως

Πλάτη Άνω άκρα Κάτω άκρα

Αυχένας

Ώμοι

Αγκώνες
Πλάτη

Καρποί/
Χέρια

Γόνατα

Αστράγαλοι/
Πόδια
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 Βλάβες των
σωματικών δομών
 Προκαλούνται ή 

επιδεινώνονται κατά κύριο 
λόγο από την εργασία 
 Σωματικοί, ψυχοκοινωνικοί, 

οργανωτικοί και ατομικοί 
παράγοντες μπορούν να 
συμβάλουν στην πρόκλησή 
τους

Τι είναι οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία;

Πόνοι και 
ενοχλήσεις

Συμπτώματα 
άγχους

Εμπρός 
μέρος του 
σώματος

Πίσω μέρος 
του 

σώματος
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Αντιμετώπιση των ΜΣΠ

 Οι ΜΣΠ μπορούν να 
προληφθούν και να 
αντιμετωπιστούν
 Ολοκληρωμένη 

προσέγγιση
και νοοτροπία πρόληψης
 Μέτρα που βασίζονται 

στις γενικές αρχές
πρόληψης



9
www.healthy-workplaces.eu

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου

 Ουσιώδης προϋπόθεση για την 
επιτυχή πρόληψη
 Όλοι —εργοδότες, διοίκηση, 

εργαζόμενοι και υπηρεσίες ΕΑΥ—
πρέπει να συμμετέχουν
 Όλες οι ομάδες εργαζομένων

πρέπει να καλύπτονται
 Η διαδικασία θα πρέπει να 

αναθεωρείται και να επικαιροποιείται 
τακτικά
 Διατίθενται εργαλεία, μέσα, καθώς και 

«βήμα προς βήμα» καθοδήγηση
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Τομείς παρέμβασης – Τομείς προτεραιότητας

Χρόνιες παθήσεις

Μελλοντικές γενιές Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Καθιστική εργασία

Ποικιλομορφία των 
εργαζομένων

Στοιχεία και αριθμοί

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/future-generations
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/future-generations
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/psychosocial-risks
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/psychosocial-risks
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/sedentary-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/sedentary-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-diversity
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-diversity
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures
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COVID-19: ΜΣΠ και τηλεργασία από το σπίτι

 Η συχνότητα της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ 
έχει αυξηθεί και θα συνεχίσει να αυξάνεται μετά τον 
COVID-19
 Η τηλεργασία αυξάνει για τους εργαζόμενους τον 

κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ.
 Σημαντική αύξηση των παραπόνων για ΜΣΠ

από τους τηλεργαζόμενους κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας
 Η σχέση μεταξύ ΜΣΠ και ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων κινδύνου πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας



12
www.healthy-workplaces.eu

Ο EU-OSHA και οι εταίροι της εκστρατείας

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΙΚΤΥΟ  ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΗΣ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΣΤΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΕ

https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/official-campaign-partners
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/social_partners.html
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/enterprise-europe-network
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/campaign-media-partners
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/national-focal-points
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_en
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Πηγές πληροφόρησης

Εκδόσεις Υλικό της εκστρατείας Εργαλειοθήκη της 
εκστρατείας Οι ταινίες του Napo

OSHwiki Πρακτικά εργαλεία
& υποστήριξη

Περιπτωσιολογικές 
μελέτες Νομοθεσία

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
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Πώς να συμμετάσχετε

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Εταιρικές σχέσεις στο 

πλαίσιο της
εκστρατείας

Βραβεία Καλής 
Πρακτικής

Εργαλειοθήκη της 
εκστρατείας Υλικό της εκστρατείας Εκδηλώσεις Πιστοποιητικό 

συμμετοχής

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
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Ακολουθήστε μας… και μειώστε την καταπόνηση!

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

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

http://www.healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work
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Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

www.mlsi.gov.cy
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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