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Συστήματα Διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
Η οργάνωση μιας επιχείρησης – οργανισμού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της 
εργασίας για να είναι αποτελεσματική πρέπει: 
• Να ενσωματώνει τους θεσμούς για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.. 
• Να καθορίζει σαφή κανάλια επικοινωνίας. 
• Να προβλέπει καθορισμό χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών με στόχο τη 

βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας. 
 
Η οργάνωση μιας επιχείρησης στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική όταν υπάρχει στην επιχείρηση ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης για 
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.. 
 
Ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία παρέχει ένα γενικό 
πλαίσιο όπου περιγράφεται και καθορίζεται ο προσανατολισμός, η πολιτική και οι 
στόχοι της διοίκησης του Οργανισμού σε σχέση με την Υγεία και Ασφάλεια, 
προβλέπονται διάφορες διαδικασίες στον τομέα αυτό, μεθοδεύεται η οργανωτική δομή 
και προβλέπεται έλεγχος και διορθωτικές δράσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση. 
 
Η φιλοσοφία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
βασίζεται στον κύκλο του DEMING: Σχεδίασε – Κάνε – Έλεγξε – Διόρθωσε. 
 
• Σχεδίασε (Plan): Μελέτησε και ανάλυσε τις διάφορες δραστηριότητες, προσδιόρισε 

τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και προγραμμάτισε ανάλογες ενέργειες. 
• Κάνε (Do): Ανάπτυξε τις διαδικασίες και ενέργειες που σχεδίασες. 
• Έλεγξε (Check): Βρες μέθοδο για να μπορείς να μετράς και να ελέγχεις την 

εφαρμογή όσων καθιέρωσης και την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων. 
• Διόρθωσε – Δράσε (Act): Αν διαπιστώσεις αποκλίσεις από όσα σχεδίασες ή από 

την εφαρμογή τους εντοπίσεις σημεία που θέλουν βελτίωση, υλοποίησε 
διορθωτικές ενέργειες που θα τις σχεδιάσεις κατάλληλα. 

 
Ο κύκλος αυτός έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης. Σχηματικά 
ο κύκλος του DEMING παρουσιάζεται παρακάτω: 
 
 

 
 
Ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, κατά κανόνα 
βασίζεται σε κάποιο σχετικό Διεθνές ή Εθνικό πρότυπο. 
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Τα περισσότερο διαδεδομένα πρότυπα για την ΑΥΕ είναι: 
• BS 8800 – 1996: Το πρότυπο αυτό εκδόθηκε το 1996 από το British Standard 

Institution.  
• OHSAS 18001 – 1999: Συντάχθηκε από 13 Διεθνείς Οργανισμούς που 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων 
Διαχείρισης. 

• OHSAS 18002 – 2000: Περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του 
OHSAS 18001. 

• ΕΛΟΤ 1800 – 2003: Αυτό το πρότυπο είναι στην πραγματικότητα η μετάφραση 
στην Ελληνική του BS 8800.Έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ. 

• ΕΛΟΤ 1801 – 2002. Αυτό το πρότυπο που έχει εκδοθεί επίσης από τον ΕΛΟΤ 
είναι σε γενικές γραμμές η μεταφορά στην Ελληνική του OHSAS 18001. 

 


