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Το νέο διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή συστήματος  
διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας 

 

 
 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί όλων των κλάδων στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στην 

βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας μέσω του ελέγχου των κινδύνων και σύμφωνα 

με τις πολιτικές και τους στόχους που έχουν θέσει. Το πράττουν αυτό, στα πλαίσια μιας 

ολοένα και αυστηρότερης νομοθεσίας, καθώς και της διαρκώς αυξανόμενης 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, αναφορικά με τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας. 

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 έχει στόχο να παρέχει στους οργανισμούς τα δομικά στοιχεία 

ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, το οποίο μπορεί να 

ενσωματωθεί με λοιπές διοικητικές απαιτήσεις και να βοηθήσει τους οργανισμούς να 

επιτύχουν τους στόχους Υγείας & Ασφάλειας που έχουν θέσει. Προορίζεται για να μπορεί να 

εφαρμοστεί από όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών και να φιλοξενήσει 

διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Η επιτυχία του 

συστήματος βασίζεται στη δέσμευση από όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του 

οργανισμού, και κυρίως από την ανώτατη διοίκηση. Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει στον 

οργανισμό: 
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- Να αναπτύξει Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας 

- Να καθιερώσει στόχους και διεργασίες για να επιτύχει της δεσμεύσεις που 

απορρέουν από την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας 

- Να αναλάβει δράση όπως απαιτείται για να βελτιώσει τις επιδόσεις του 

- Να καταδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001 

Ο γενικότερος στόχος του διεθνούς προτύπου ISO 45001 είναι η υποστήριξη και η προώθηση 

ορθών πρακτικών Υγείας & Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αυτορρύθμισης, σε 

ισορροπία με τις κοινωνικοοικονομικές  ανάγκες. 

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της 

Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγονται με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001 σε σύγκριση με 

το παλαιότερο πρότυπο OHSAS 18001, παρατίθενται στο παρακάτω διάγραμμα 

 

 

Η GEP, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων στο παρελθόν για τους πελάτες 

της, διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να υποστηρίξει αποτελεσματικά 

την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, με σκοπό την πιστοποίηση 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001. 

 


