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Η προαγωγή της ασφάλειας και της 
υγείας στον χώρο εργασίας:

επιτυγχάνει την πρόληψη 
εργατικών ατυχηµάτων και 
επαγγελµατικών ασθενειών
βελτιώνει τις συνθήκες 
εργασίας
αποτελεί βασική παράµετρο
για την ποιότητα της 
εργασίας Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων

ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

ΥΑΕ

έρευνα

υποστήριξη

εκπαίδευση

πληροφόρηση



Εξειδίκευση
Επαφή με νέες τεχνολογίες
Σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες
Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με εξωτερικούς συνεργάτες ή 
εργολάβους (outsourcing)
Κάλυψη αναγκών που απορρέουν από την υψηλή κινητικότητα 

του εργατικού δυναμικού
Ανάγκη τυποποίησης της κατάρτισης και πιστοποίησης των 
προσόντων των εκπαιδευομένων

Που επικεντρώνεται η κατάρτιση στη νέα εποχή



Υπάρχει μεγάλη τάση για outsourcing υπηρεσιών κάτι που επιβάλλει στις 
επιχειρήσεις να αναζητούν resources με πρότερη εμπειρία και κεκτημένη 
γνώση στην Υ&Α της Εργασίας
Η υψηλή κινητικότητα και η εποχικότητα σε κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας (πχ τουρισμός) επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να 
αναζητούν εχέγγυα επάρκειας από τους εργαζομένους ή και 
προτυποποιημένες εκπαιδευτικές λύσεις
Τα ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας και η αύξηση των ορίων ηλικίας 
έως τη συνταξιοδότητηση, επιβάλλουν την συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού
Η πιστοποίηση προσόντων ως σύγχρονη τάση της εκπαίδευσης επιβάλλει 
και τη συμμετοχή της επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην 
εξίσωση, ως πρωταρχικό προσόν κάθε εκπαιδευόμενου

Ζητήματα κλειδιά που επιβάλλουν πρωτοβουλίες



Ζητήματα κλειδιά που επιβάλλουν πρωτοβουλίες

6th European Working Condition Survey 2015



Διασφάλιση ποιότητας στην κατάρτιση

Φορέας

ΕκπαιδευτήςΠρόγραμμα



Προτυποποιημένα Προγράμματα

Προδιαμορφωμένο θεματολόγιο που να καλύπτει κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και προφίλ εκπαιδευομένων
Διαμόρφωση προγραμμάτων σε επίπεδα ανάλογα με την εμπειρία 

των εκπαιδευομένων
Διαμόρφωση μονοπατιού εξέλιξης της εκπαίδευσης 
Ομαδοποίηση προγραμμάτων προς παροχή πιστοποίησης

Πρόγραμμα



Μητρώο φορέων με εξειδίκευση στην ΥΑΕ

Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ΥΑΕ
Εμπειρία στην κατάρτιση εργαζομένων και γενικότερα στη Δια Βίου 
Εκπαίδευση 
Προσφορά υποδομών – εξοπλισμού και τεχνογνωσίας στα γνωστικά 
αντικείμενα
Αξιοπιστία και δυνατότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών αναγκών
Δυνατότητα προσαρμογής εκπαίδευσης σε επίπεδο α) αμεσότητας β) 
περιπλοκότητας γ) εξειδίκευσης

Φορέας



Μητρώο εκπαιδευτών με εξειδίκευση στην ΥΑΕ

Τυπικά προσόντα
Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ΥΑΕ
Εμπειρία στην κατάρτιση εργαζομένων και στη Δια Βίου Εκπαίδευση

Εκπαιδευτής



Προτυποποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
Διαμόρφωση εξουδιοδοτημένων φορέων υλοποίησης 

προγραμμάτων εξειδικευμένων στην Υ&Α της Εργασίας
Ανάπτυξη μητρώου εκπαιδευτών με συγκεκριμένα κριτήρια 

ενσωμάτωσης ή και διατήρησης
Πιστοποίηση προγραμμάτων που τηρούν όλα τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις
Παροχή κάρτας επάρκειας σε εργαζομένους που έχουν επιτυχώς 
παρακολουθήσει πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Πρόταση ΕΛΙΝΥΑΕ



Ονομαστική κάρτα

Ένδειξη ότι ο εργαζόμενος έχει λάβει την ελάχιστη κατάλληλη 
εκπαίδευση ΥΑΕ αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των 
καθηκόντων και της θέσης εργασίας του

Kίνητρο απασχόλησης καθώς αποτελεί προσόν και παράλληλα 
δίνει στον εργοδότη να αξιολογήσει CV με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια

Διευκολύνει ελέγχους απο Δημόσιες Υπηρεσίες, ΕΞΥΠΠ και 
αυτοαπασχολούμενους ΤΑ

Κάρτα Επάρκειας (Safety Pass)



Αναγνώριση εκπαίδευσης. Το σήμα βεβαιώνει όχι μόνο ότι ο εργαζόμενος 
παρακολούθησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά ότι το πρόγραμμα αυτό 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την εργασία του, βεβαιωμένο από 
έναν κοινά αποδεκτό ανεξάρτητο και εξειδικευμένο φορέα, αναβαθμίζει την αξία 
του εκπαιδευτικού προϊόντος.
Διασφάλισει του ελάχιστου χρόνου και όγκου εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Η 
δυνατότητα απονομής safety-pass αναμένεται να αποτελέσει κριτήριο του όγκου 
εκπαίδευσης ανά εκπαιδευόμενο.
Αύξηση πλήθους εκπαιδευομένων. Η δυνατότητα απονομής safety-pass αυξάνει το 
κίνητρο καθολικής εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης
Διάχυση της εκπαίδευσης και σε μικρότερες επιχειρήσεις που μέσω του safety pass 
μπορούν να βρουν ένα οριοθετημένο πλαίσιο εκπαίδευσης που να καλύψει τις 
πραγματικές τους ανάγκες

Πλεονεκτήματα



Αύξηση του πλήθους των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων
Η ύπαρξη σήματος safety-pass αποτελεί κίνητρο για την περιοδική 
επανεκπαίδευση και εν γένει τη Δια Βίου εκπαίδευση των 
εργαζομένων.
Διασφάλιση ποιότητας – τυποποίηση. Η δυνατότητα παροχής του 
ίδιου σήματος από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς, 
διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η υιοθέτηση του σήματος από μεγάλες 
επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει στη διάχυση του προς τα μικρότερες 
(εργολάβους-συνεργάτες) ως πρόσθετου προσόντος ή ελάχιστης 
υποχρέωσης, αυξάνοντας το εκπαιδευτικό αντικείμενο για όλους τους 
εκπαιδευτικούς φορείς που μπορούν να παρέχουν τέτοια εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα



«ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία 
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την 

ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και 
την εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων»

Ακολουθήστε μας

www.elinyae.gr


