
Διαγωνισμός Γελοιογραφίας 2022 
«Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας – 
Μειώστε την Καταπόνηση» 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

O Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο 
Σύνδεσμος Κυπρίων Γελοιογράφων, προκηρύσσουν τον 2ο Διαγωνισμό Γελοιογραφίας με θέμα 
«Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την Καταπόνηση».  
 
Το θέμα του Διαγωνισμού είναι εμπνευσμένο από την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τη διαχείριση 
των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, την οποία διεξάγει για τα 
έτη 2020-2022, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).  
 
Πολλοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη δηλώνουν ότι πάσχουν από κάποιο σωματικό ή ψυχικό 
πρόβλημα υγείας. Το 60% των πιο πάνω περιπτώσεων σχετίζεται με την εργασία και αφορά σε 
ΜΣΠ. Οι ΜΣΠ έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων και 
συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες για άδειες ασθενείας και πρόωρη αφυπηρέτηση.  
 
Στόχος της πανευρωπαϊκής Εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των 
εργαζομένων για πρόληψη των ΜΣΠ, ώστε να διασφαλίζεται πρωτίστως η υγεία των εργαζομένων 
και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
 

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού 

Όροι 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πρόσωπα ηλικίας μέχρι 101 ετών.  
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερη τεχνοτροπία και 

υλικά (μολυβί, χρωματιστά, πενάκι, νερομπογιές, παστέλ, κ.τ.λ.). 
 Οι γελοιογραφίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν εμπορικές 

επωνυμίες, να παραβιάζουν με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα ή 
να περιέχουν ρατσιστικά σύμβολα ή κείμενα.  

 
Σημείωση: Τα πρωτότυπα έργα και τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν 
                    στους διοργανωτές.  

Βραβεία  

 
Για ηλικίες από 19 μέχρι 101 χρονών 
 

 1ο Βραβείο: 449 ευρώ 
 2ο Βραβείο: 251 ευρώ 
 3ο Βραβείο:   99 ευρώ  

 
Για ηλικίες μέχρι 18 χρόνων 
 

 1ο Βραβείο: 149 ευρώ 
 2ο Βραβείο: 101 ευρώ 
 3ο Βραβείο:   51 ευρώ  



 
 

. 

 

Υποβολή  
Γελοιογραφιών 

 Οι γελοιογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται και με τους δύο πιο κάτω 
τρόπους:  
 

 Σε ηλεκτρονική μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@cysha.org.cy , και 
 

 Ταχυδρομικώς σε μέγεθος Α3,  
στην Τ.Θ. 16048, 2085, Λευκωσία, Κύπρος 

 
 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των γελοιογραφιών  

είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022. 
 

Πληροφοριακό 
Υλικό 

 
Στοιχεία σε σχέση με το περιεχόμενο της εκστρατείας υπάρχουν αναρτημένα 
και στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας του EU-OSHA, μέσω του πιο 
κάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου: 
 

https://healthy-workplaces.eu/el 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω μερικά στοιχεία για τις ΜΣΠ και πώς επιδρούν 
στους εργαζόμενους.  
 
Μυοσκελετικές Παθήσεις: Απομειώσεις των σωματικών δομών, όπως είναι οι 
μύες, οι αρθρώσεις, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, τα νεύρα, τα οστά και το τοπικό 
σύστημα κυκλοφορίας του αίματος, οι οποίες προκαλούνται ή επιδεινώνονται 
πρωτίστως από την εργασία αλλά και από τις επιπτώσεις του άμεσου 
περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία.  
 
Είδη ΜΣΠ: Πόνος στην πλάτη και στον αυχένα, μυϊκοί τραυματισμοί, παθήσεις 
των αρθρώσεων, παθήσεις των οστών. 
 
Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΜΣΠ: Ανύψωση, μεταφορά, 
ώθηση ή έλξη φορτίων, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, παρατεταμένη σωματική 
προσπάθεια, άβολες στατικές στάσεις σώματος, παρατεταμένη καθιστική 
εργασία, κραδασμοί, φόρτος εργασίας, απομόνωση, απουσία διαλειμμάτων, 
μονότονη εργασία, ηλικία, σωματικά χαρακτηριστικά, κ.ά. 
 
Επαγγέλματα που επηρεάζονται: Όλα τα επαγγέλματα! Από τις πιο βαριές 
(οικοδομικές) μέχρι και τις πιο ελαφριές (γραφειακές) εργασίες! 
 
Τομείς Προτεραιότητας: Πρόληψη, Καθιστική Εργασία, Τηλεργασία, Χρόνιες 
Παθήσεις, Τηλεργασία, Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι, Στατιστικά & Αριθμοί, 
Ποικιλομορφία των Εργαζομένων, Μελλοντικές Γενιές. 

 
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, του Συνδέσμου Κυπρίων 
Γελοιογράφων, καθώς επίσης και πρόσωπα από τον χώρο της Τέχνης. 
 
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Οκτώβρη του 2022 και η βράβευση των νικητών θα γίνει στην επίσημη Τελετή για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας στα τέλη του Οκτώβρη 2022. 
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