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ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μύθος 2ος : Το ΣΔΥΑΕ έχει πολλά έντυπα.

Μύθος 3ος : Το ΣΔΥΑΕ για να έχει αξία πρέπει να 
είναι πιστοποιημένο. 

Μύθος 4ος : Το ΣΔΥΑΕ το “τρέχει” ο ΥΣΔ.

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχουν απαιτούμενα έγγραφα. Το
πρότυπο θέτει τις απαιτήσεις. Η ικανοποίηση αυτών
διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε εταιρία.

Πραγματικότητα: Η πιστοποίηση αποτελεί επιβεβαίωση της
ορθής λειτουργίας του ΣΔΥΑΕ, αλλά δεν αποτελεί ικανή και
αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητα του.

Πραγματικότητα: Η επιτυχία ενός ΣΔ εξαρτάται από το βαθμό
αφομοίωσης του, συμμετοχής των εμπλεκομένων και
διαστρωματικής επικοινωνίας του στην εταιρία.

Μύθος 5ος : Κάποιος πρέπει να ασχολείται 
αποκλειστικά με το ΣΔΥΑΕ.

Πραγματικότητα: Απαιτείται χρόνος που θα πρέπει να
αφιερωθεί, ο οποίος όμως δεν είναι σωρευτικός και όχι από ένα
πρόσωπο.

Μύθος 6ος : Αν εφαρμόζω ένα ΣΔΥΑΕ δεν θα 
συμβούν ατυχήματα.

Πραγματικότητα: Το ΣΔΥΑΕ προλαμβάνει. Ο βαθμός αποφυγής
των ατυχημάτων είναι σε ευθεία συνάρτηση από τον βαθμό
υιοθέτησης και εφαρμογής του ΣΔΥΑΕ.

Μύθος 1ος : Όλα τα ΣΔΥΑΕ είναι ίδια. Πραγματικότητα: Το ΣΔΥΑΕ προσαρμόζεται στη δομή και
ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΔΥΑΕ

(ISO 45001)

Απαιτήσεις 
Ενδιαφερόμενων 

Μερών

Απαιτήσεις 
Εταιρίας

Νομοθεσία

Επάρκεια & Εκπαίδευση 

Αξιολόγηση συμμόρφωσης με 
Νομοθετικές & Λοιπές απαιτήσεις

Απαίτηση για εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συγκεκριμένη 
θεματολογία και για συγκεκριμένη 
διάρκεια

Στόχος η δίωρη εκπαίδευση όλων 
των εργαζομένων / έτος σε θέματα 
ΥΑΕ

Επάρκεια & εκπαίδευση 
εργαζόμενου  (Ν. 3850/2010)
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αρχεία Νομοθεσίας

Κατάλογος Νομοθεσίας 
& επιφανειακή 

αξιολόγηση 
εναρμόνισης

Κατάλογος Νομοθεσίας & 
λοιπών απαιτήσεων με 

αξιολόγηση εναρμόνισης 
και προγράμματα 

ενεργειών πλήρους 
συμμόρφωσης

Ποιές Ενέργειες

Ποιός 

Έως πότε

Επανέλεγχος

Διαρκής 
Παρακολούθηση & 
Εντοπισμός νέων ή 

αλλαγών 

Αξιολόγηση 
Νομοθετημάτων 

4



ΓΕΕΚ 
•Αρχική εκτίμηση κινδύνου

•Απουσία παραμέτρων αξιολόγησης και κλιμάκων ιεράρχησης κινδύνων

•Αδυναμία ιεράρχησης κινδύνων και προγραμματισμού υλοποίησης 

προγραμμάτων ΥΑΕ

•Μη διαχωρισμός της υφιστάμενης κατάστασης και προτεινόμενων μέτρων

•Αδυναμία καθορισμού επιπέδου υλοποίησης προτεινόμενων μέτρων

•Στατικό έγγραφο

ΓΕΕΚ

•Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου & κλίμακας κατάταξης κινδύνου.

•Αποτύπωση υφιστάμενων μέτρων περιορισμού

•Προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου ή τον περιορισμό έκθεσης

•Ορισμός αρμοδίου υλοποίησης των μέτρων 

•Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των μέτρων 

•Επαναξιολόγηση του κινδύνου

•Δυναμικό έγγραφο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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•Έλεγχος επαγγελματικής επάρκειας εργαζομένων (competence, skill matrix, JD)

•Έλεγχος καταλληλότητας εργαζομένων (βεβαίωση καταλληλότητας, ιατρικές εξετάσεις, περιοδικότητα)

•Σύνταξη πινάκων απαιτούμενης εκπαίδευσης (training matrix)

•Κατάρτιση πλάνων & προγραμμάτων εκπαίδευσης (training plans & programs)

•Υλοποίηση εκπαιδεύσεων 

•Παρακολούθηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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Επικοινωνία 
προς το 
εξωτερικό 
περιβάλλον 

Επικοινωνία από 
τους 
εργαζόμενους 
προς την Διοίκηση

Επικοινωνία από 
την Διοίκηση 
προς τους 
εργαζόμενους

Συμμετοχή σε 
κατάρτιση 
προγραμμάτων 
ΥΑΕ

Συμμετοχή σε 
εκπαιδεύσεις 

Συμμετοχή σε 
ασκήσεις 
ετοιμότητας

Συμμετοχή σε 
υλοποίηση 
προγραμμάτων 
ΥΑΕ

Ανασκόπηση 
Διοίκησης

Συμμετοχή σε 
συσκέψεις ΥΑΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
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Προγραμματισμός συντήρησης

Πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Εγχειρίδια λειτουργίας & συντήρησης

Υλοποίηση συντήρησης

Έλεγχος διακοπτικών στοιχείων ασφαλείας 

Συλλογή & αποκωδικοποίηση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας

Μεταφορά & αποθήκευση

Κατάλληλα ΜΑΠ κατά τη διαχείριση 

Ενέργειες σε περίπτωση έκθεσης

Εκπαίδευση εργαζομένων & ενημερωτικοί πίνακες 

Επικαιροποίηση βεβαιώσεων καταλληλότητας

Παρακολούθηση υγείας εργαζομένων 

Διενέργεια μετρήσεων παραγόντων

Διενέργεια εξετάσεων εργαζομένων κατά θέση εργασίας 

Κατάσταση εξοπλισμού

Διαχείριση Χημικών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διαχείριση Υγείας 
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Επιλογή σωστών ΜΑΠ

Επαλήθευση διάθεσης και περιοδικής αντικατάστασης

Καθορισμός κατάλληλων ΜΑΠ κατά θέση εργασίας 

Εκπαίδευση εργαζομένων στη χρήση ΜΑΠ

Παρακολούθηση χρήσης ΜΑΠ

Έλεγχος εφαρμογής ΜΠΥΡ

Έλεγχος καλής κατάστασης ενεργητικών μέσων πυρασφάλειας

Έλεγχος συντήρησης - παρακολούθησης μέσων πυρασφάλειας

Επάρκεια εργαζομένων 

Καταλληλότητα εξοπλισμού

Καταλληλότητα μεθόδων εργασίας

Τήρηση εταιρικών κανόνων ΥΑΕ & λήψη μέτρων ΥΑΕ

Διαχείριση ΜΑΠ

Πυρασφάλεια

Υπεργολάβοι

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
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Εκπαίδευση ΟΕΕΑ και εργαζομένων στην εφαρμογή του ΣΕΑ

Διενέργεια άσκησης ετοιμότητας

Καθορισμός της ΟΕΕΑ

Συμμετοχή  στην εκπαίδευση ΟΕΕΑ στην παροχή Ά βοηθειών

Εκπαίδευση ΟΕΕΑ στην χρήση μέσων πυρόσβεσης

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καθορισμός των ΣΕΑ

Καθορισμός των ΚΕΑ

Αξιολόγηση ετοιμότητας
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Αναφορά & διερεύνηση συμβάντος

Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών

Παρακολούθηση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Αναφορά & διερεύνηση επικίνδυνων καταστάσεων 

Αναφορά & διερεύνηση παρολίγον ατυχημάτων 
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1 θανατηφόρο ατύχημα

30 σοβαρά ατυχήματα

300 καταγεγραμμένα συμβάντα 

3000 συμβάντα 

300.000 ανασφαλής ενέργειες



ΣΥΝΟΨΗ

Η έκταση και το βάθος ενός ΣΔΥΑΕ εξαρτάται από το όραμα και τους στόχους της
εταιρίας.

Ένα σωστό ΣΔΥΑΕ αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της ΥΑΕ στην εταιρία. Η
συντομότερη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η βέλτιστη.

Υπάρχουν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

Το ΣΔΥΑΕ υιοθετεί την προσέγγιση της “επένδυσης” και όχι της “δαπάνης”.

Το ΣΔΥΑΕ είναι πολλά περισσότερα από ένα πιστοποιητικό.

Το ΣΔΥΑΕ διαμορφώνεται ανάλογα με τη δομή και τις ανάγκες της εταιρίας.
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ΩΦΕΛΗ

Συστηματική και δυναμική προσέγγιση της αναγνώρισης, αξιολόγησης και
διαχείρισης των κινδύνων για την ΥΑΕ

Κατανόηση πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας, των ενδιαφερόμενων μερών και
της αλληλεπίδρασης τους με την εταιρία.

Μείωση κόστους διαχείρισης ατυχημάτων & ασθενειών - Μείωση ασφαλίστρων

Ικανοποίηση εργαζομένων & Brand name

Εμπλοκή όλων στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ΥΑΕ

Μείωση ατυχημάτων & επαγγελματικών ασθενειών - Αποφυγή απωλειών χρόνου
εξαιτίας ατυχημάτων & ασθενειών

Ανάπτυξη κουλτούρας ΥΑΕ
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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Όραμα Δέσμευση Συντονισμένη προσπάθεια

Διάθεση βελτίωσης Διάθεση χρόνου Διάθεση οικονομικών πόρων

Διοίκηση

Εργαζόμενοι

Σύμβουλοι

Φορείς

Προμηθευτές

Υπεργολάβοι

Συμμετοχή



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΔΥΑΕ
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Απαιτήσεις ΥΑΕ προς προμηθευτές/συνεργάτες/αναδόχους & έλεγχοι –
αξιολόγηση αυτών

Αντιστροφή πυραμίδας συμβάντων

Behavior Based Safety (BBS) - Κουλτούρα

Outsourcing υπηρεσιών

Αξιοποίηση λογισμικών εφαρμογών & προγραμμάτων - Συνεργασία με
εξειδικευμένους συνεργάτες (ERP, SAP, HS Audit)

Γλώσσα επικοινωνίας

Διαφορετικές κουλτούρες - διαφορετικοί πολιτισμοί



Don’t keep them waiting…

Walk safe back at home every day.
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Σας ευχαριστούμε θερμά για τοv χρόνο και την προσοχή σας 

Url: www.exyppsamaras.gr  / Mail: info@exyppsamaras.gr / Tel. 2310 540280 

Mail: agalarniotis@exyppsamaras.gr / Tel. 6932 730714


