
✓Η δημιουργία 
κουλτούρας ασφάλειας 
αποτελεί αδήριτη 
αναγκαιότητα πλέον για 
κάθε σύγχρονη 
επιχείρηση. Στην 
διαδικασία αυτή οι 
θεσμοί του  Τεχνικού 
Ασφαλείας και Ιατρού 
Εργασίας μπορούν να 
διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο.

✓ Μέσα από την αξιοποίηση 
του έργου των 
υφιστάμενων θεσμών 
Τεχνικού Ασφαλείας και 
Ιατρού Εργασίας μπορεί 
να καλυφθεί η ανάγκη
δημιουργίας κουλτούρας 
ασφάλειας για κάθε 
δραστηριότητα.

Η συμβολή των 
Τεχνικών Ασφάλειας 
και Ιατρών Εργασίας 

στην καλλιέργεια 
Κουλτούρας Ασφάλειας 

στις επιχειρήσεις.
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Οι Τεχνικοί Ασφαλείας 
(ΤΑ) και Ιατροί Εργασίας 

(ΙΕ), μεταξύ άλλων 
καθηκόντων, 

παρακολουθούν τις 
συμπεριφορές των 

εργαζομένων σε θέματα 
Ασφάλειας & Υγείας στην 

Εργασία (ΑΥΕ), 
αναγνωρίζουν τους 

κινδύνους και 
συμβάλλουν στη λήψη 

διορθωτικών μέτρων και 
στην υιοθέτηση τους στη 

καθημερινότητα.

Οι ΤΑ και ΙΕ συντάσσουν 

οδηγίες ασφαλούς 

εκτέλεσης των εργασιών 

και μεριμνούν για την 

θεωρητική, αλλά και 

πρακτική εκπαίδευση των 

εργαζομένων επ’ αυτών 

των οδηγιών, δεδομένου 

ότι όταν βρεθούμε σε μία 

ανασφαλή κατάσταση 

αντιδρούμε σύμφωνα με 

αυτά που έχουμε πράξει σε 

αντίστοιχες καταστάσεις 

και αυτό αντλείται από τις 

υλοποιημένες πρακτικές 

στις εκπαιδεύσεις. 

Η έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

γνωρίζουν τους κινδύνους που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν στην 
εργασία τους, τα σχετικά μέτρα 

προστασίας και πρόληψης και τις 
επιπτώσεις των επαγγελματικών 

κινδύνων για την πραγματική υγεία 
και ασφάλεια τους.

Συμβολή των ΤΑ και ΙΕ στην 
καλλιέργεια κουλτούρας 

Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας
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Δίνονται ειδικά 
ερωτηματολόγια στους 

εργαζομένους με 
ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών απαντήσεων 
με θέματα σχετικά με 

την εμπέδωση της 
θετικής κουλτούρας 

ασφάλειας και υγείας.
Αυτά αξιολογούνται από 

τους ΤΑ και ΙΕ.

Από τους ΤΑ-ΙΕ 

πραγματοποιείται 

συνεχής περιοδική 

εκπαίδευση και στη 

Διοίκηση για να γίνει 

αντιληπτό ότι χρειάζεται 

να υπάρχει δέσμευση 

από την κορυφή της 

επιχείρησης για την 

δημιουργία νοοτροπίας 

ασφάλειας σε όλες τις 

λειτουργίες και 

διαδικασίες σε έναν 

οργανισμό.

Για την δημιουργία κουλτούρας 

ασφάλειας στις επιχειρήσεις 

συμπεραίνεται ότι απαιτείται η 

συμβολή των ΤΑ-ΙΕ και κρίνεται 

αναγκαίο να ισχυροποιηθεί 

θεσμικά ο ρόλος τους και να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 

τα προβλήματα ελλείψεων ΙΕ που 

υπάρχουν.

Συμβολή των ΤΑ και ΙΕ στην 
καλλιέργεια κουλτούρας 
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