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Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ

Βασική προτεραιότητα του ΣΕΒ είναι η συνεχής βελτί-
ωση των συνθηκών εργασίας και η αναβάθµιση της 
ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Οι σωστές 
συνθήκες εργασίας δεν είναι µόνο αξιόλογοι κοινωνι-
κοί στόχοι µιας σύγχρονης επιχείρησης αλλά και 
οικονοµικοί στόχοι, των οποίων η επίτευξη συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και 
εποµένως στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.

Ο ΣΕΒ θεωρεί εξαιρετικής σηµασίας 
την προαγωγή της Υγείας και της 
Ασφάλειας (ΥΑΕ) στο χώρο εργασίας 
και τάσσεται υπέρ της οργανωµένης 
διαχείρισης και της λήψης µέτρων 

ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους.

Η δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή 
του, ως ιδρυτικό µέλος από το 1992 στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), το οποίο αποτελεί σηµαντικό αποτέ-
λεσµα συνεργασίας και συναίνεσης εργοδοτών και 
εργαζοµένων στην Ελλάδα, αλλά και µε την ενεργό 
συµµετοχή του έκτοτε στο ∆ιοικητικό του Συµβούλιο 
και στις δράσεις του. 

Ο ΣΕΒ προωθεί τη Συστηµατική ∆ιαχείριση της ΥΑΕ 
και επιδιώκει, µέσω της ανάπτυξης ειδικών εργαλεί-
ων, να ενισχύει την προσπάθεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων για ένα περιβάλλον εργασίας σύγχρο-
νο, σε ό,τι αφορά στα θέµατα που εντάσσονται στο 
πεδίο της ΥΑΕ.

Επιδιώκει επίσης, την ανάγκη συγκροτηµένης αντιµε-
τώπισης των θεµάτων ΥΑΕ από τις επιχειρήσεις, να 
ικανοποιείται µέσω της ανάπτυξης και της εφαρµογής 
ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία (Σ∆ΥΑΕ), το οποίο αποτελεί έναν οργα-
νωµένο και συστηµατικό τρόπο για την αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών. 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ILO), το Σ∆ΥΑΕ είναι

«Ένα σύνολο αλληλένδετων ή αλλη-
λεπιδρώντων στοιχείων  µε σκοπό τη 
δηµιουργία πολιτικής και στόχων για 
την ΥΑΕ καθώς και για την επίτευξη 

των στόχων αυτών».
 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση
Εργασίας:

• εδράζεται σε βασικές κατευθυντήριες γραµµές 

• διαµορφώνει το πλαίσιο και τα εργαλεία για την   
   αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµάτων ΥΑΕ,  
   οριζόντια στην επιχείρηση
 
• καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της

• προωθεί τη φιλοσοφία της πρόληψης των κινδύνων  
   και της έγκαιρης προετοιµασίας στο περιβάλλον   
   εργασίας

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ο ΣΕΒ ανέπτυξε πρότυπο Οδηγό ΥΑΕ, µε στόχο οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να µπορούν να εγκαταστή-
σουν και να λειτουργήσουν (εάν δεν διαθέτουν) ή να 
βελτιώσουν (εφόσον ήδη διαθέτουν) ένα ολοκληρω-
µένο σύστηµα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Στον Οδηγό παρέχονται, εκτός από τις απαραίτητες 
γενικές πληροφορίες και επεξηγηµατικά κείµενα, 
επεξεργασµένο υλικό κατάλληλο για άµεση χρήση 
και περιγράφονται συγκεκριµένες φάσεις για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή του.

Ο Οδηγός Σ∆ΥΑΕ καθοδηγεί
βήµα προς βήµα τις επιχειρήσεις

στην πορεία τους προς ένα
αποτελεσµατικό Σ∆ΥΑΕ.



Ο Οδηγός Σ∆ΥΑΕ προτείνει ένα σύστηµα:

• γενικής µορφής (generic), ώστε να εφαρµόζεται από      
   κάθε είδους επιχείρηση

• σπονδυλωτό (modular), ώστε να είναι δυνατό να     
   επιλέγονται και να χρησιµοποιούνται µερικά τµήµατά του

• δυναµικό και προσαρµόσιµο σε µελλοντικές αλλαγές   
   στην επιχείρηση, στο προσωπικό, στο περιβάλλον και τις  
   εγκαταστάσεις, στη νοµοθεσία, κ.λπ.

• πιστοποιήσιµο από ανεξάρτητο οργανισµό, εάν η      
   επιχείρηση το επιθυµεί
 

Προετοιµασία

Ανάπτυξη Σ∆ΥΑΕ

Επιθεώρηση / Ανασκόπηση

Πιστοποίηση

Εφαρµογή

Σύνταξη λοιπών
εγγράφων Σ∆ΥΑΕ

Σύνταξη ΜΕΕΚ

Συµπλήρωση
“Ερωτηµατολογίου Αυτοαξιολόγησης”

Συµπλήρωση
“Καταλόγου Κινδύνων”

Λήψη αποφάσεων, χάραξη Πολιτικής ΥΑΕ
και προγραµµατισµός ενεργειών

ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ∆ΥΑΕ



Ολοκληρωµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης

“Πλήρες” Σ∆ΥΑΕ

“Απλό” Σ∆ΥΑΕ

Μελέτη Εκτίµησης
Επαγγελµατικού

Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Ο ΣΕΒ αξιοποίησε τη διεθνή εµπειρία της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σε θέµατα ΥΑΕ και προχώ-
ρησε σε εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, οι οποίοι 
λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές γνώσης και µεταφο-
ράς καλών πρακτικών και σε άλλες επιχειρήσεις. 

Αξιοποιώντας τον Οδηγό Σ∆ΥΑΕ, την εµπειρία και την 
τεχνογνωσία µεγάλων επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ ανέπτυξε 
αναλυτικό εκπαιδευτικό Οδηγό σε θέµατα ΥΑΕ. 

Εκπαιδευτικές ενότητες:
• Τα κίνητρα για τη διαχείριση ΥΑΕ
• Βασικά σηµεία ΥΑΕ
• “Plan” - Σχεδιασµός
• “Do” - Υλοποίηση
• “Check” - Έλεγχος
• “Act” - Δράση

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 



ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

• BUSINESSEUROPE: www.businesseurope.eu

• Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:
   www.osha.europa.eu

• Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και
   Εργασίας (EUROFOUND): www.eurofound.europa.eu

• ∆ιεθνής Οργάνωση Εργοδοτών (ΙΟΕ): www.ioe-emp.org

• ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO): www.ilo.org

• ΣΕΒ, Οδηγός Σ∆ΥΑΕ: www.sev.org.gr

• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής
   και Ασφάλειας της Εργασίας
   (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε):
   www.elinyae.gr

ΣΕΒ, Τοµέας Ανθρώπινου ∆υναµικού



∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τ. 211 5006 000, F. 210 3222 929
Ε. info@sev.org.gr

www.sev.org.gr

Follow us on:

#sev4growth
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1455633022674%2Ctas%3Asev+hell%2Cidx%3A1-1-1
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ

