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O Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 
τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων, προκηρύσσουν Διαγωνισμό Γελοιογραφίας με θέμα 
«Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας».  
 
Το θέμα του Διαγωνισμού είναι εμπνευσμένο από την Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας, 
Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», την οποία διεξάγει για τη διετία 2018-2019, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Μεγάλο ποσοστό των επαγγελματικών ασθενειών 
οφείλεται στην έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου, στόχος της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας 
είναι να συμβάλει στον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων στις ουσίες αυτές, οι οποίες μπορεί να 
οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας ή ακόμα και θανάτους.  
 

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού 

Όροι 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι.  
 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 ή 

να παραβιάζουν με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα.  
 Σημείωση: Τα πρωτότυπα έργα και τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν στους 

διοργανωτές.  

Βραβεία  

1ο Βραβείο: 500 ευρώ 
2ο Βραβείο: 300 ευρώ 
3ο Βραβείο: 200 ευρώ  
4ο Βραβείο:100 ευρώ 

Υποβολή  
Γελοιογραφιών 

 Οι γελοιογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται και με τους 2 πιο κάτω τρόπους:  
 

 Σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον 300 dpi, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
secretary@cysha.org.cy και 

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

 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των γελοιογραφιών είναι η 10η Σεπτεμβρίου 
2019. 

Πληροφοριακό 
Υλικό 

Στοιχεία σε σχέση με το περιεχόμενο της εκστρατείας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα της εκστρατείας, στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
 
https://healthy-workplaces.eu/el 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω μερικές από τις επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και 
κάποια από τα επαγγέλματα μέσα από τα οποία, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο. 
 
Επικίνδυνες ουσίες: Αναθυμιάσεις συγκόλλησης, αιθάλη και πίσσα, άσφαλτος και 
εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου του πυριτίου, βαφές, μελάνια, κόλλες, καθαριστικά, σκόνη 
χαλαζία, αργό πετρέλαιο, σκόνη αλευριού, αμίαντος, κ.α. 
 
Επαγγέλματα που επηρεάζονται: συγκολλητές, ελαιοχρωματιστές, κομμωτές, 
νοσοκόμοι, καθαριστές, οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε αρτοποιεία ή μύλους παραγωγής 
αλεύρου, γεωργοί, κ.α. 

 
Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να εισέλθουν στο σώμα μέσω της εισπνοής, μέσω του 
δέρματος ή μέσω της κατάποσης. 

 

https://healthy-workplaces.eu/el
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Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του 
Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, του Συνδέσμου Κυπρίων Γελοιογράφων, καθώς επίσης και 
πρόσωπα από το χώρο της Τέχνης. 
 
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη και η 
βράβευση των νικητών θα γίνει στην επίσημη τελετή λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2019. 
 

Απρίλιος 2019 


