ISO 45001
Σύστημα υγείας & ασφάλειας στην εργασία
Το ISO 45001είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη μείωση του κινδύνου στον
χώρο εργασίας και τη γενικότερη προσπάθεια προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Το ISO 45001 είναι
ένα γενικό πρότυπο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και
να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης. Το σύστημα
διαχείρισης παρέχει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο λειτουργίας, που επιτρέπει στους οργανισμούς να
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Οφέλη επιχείρησης από την ύπαρξη
τεκμηριωμένου συστήματος (ISO 45001):
✓ Οργανωτικά: Ολοκληρωμένη διαχείριση θεμάτων υγείας και
ασφάλειας στην εργασία καλύπτοντας εκτός των νομοθετικών
απαιτήσεων και πρόσθετες διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες,
προδιαγραφές και πρακτικές.
✓ Ηθικά - Οικονομικά: τα εργατικά ατυχήματα έχουν μεγάλο άμεσο

Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC:
- Αξιολόγηση υφιστάμενου επιπέδου
οργάνωσης και υποδομών
- Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την
αξιοποίηση ευκαιριών οργάνωσης και
βελτίωσης
- Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων
(Εγχειριδίου, Διαδικασιών, έντυπων)

και έμμεσο οικονομικό κόστος για την επιχείρηση, όπως χαμένες

- Εκπαίδευση προσωπικού.

ώρες εργασίας, χρόνος ανάρρωσης, αποζημιώσεις, κακές

- Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων
του ISO 45001.

εντυπώσεις στους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία

- Εσωτερική επιθεώρηση όλων των
διαδικασιών

γενικότερα.
✓ Νομικά: Αποδεικνύει ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα προληπτικά
μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της,
υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Απαλείφει
ή περιορίζει την αστική και ποινική ευθύνη της εταιρείας σε
περίπτωση ατυχήματος, αφού αποδεικνύεται η εφαρμογή των
προληπτικών μέτρων.

- Υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης
- Παρακολούθηση και υποστήριξη
συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις
υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική
πιστοποίηση.
- Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα
σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών

✓ Μάρκετινγκ: Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing
της επιχείρησης και δημιουργία προφίλ φιλικό προς τον
εργαζόμενο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση:
IDEC A.E. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, Πειραιάς - Τηλ. κέντρο: 210 4286227 - e-mail: info@idec.gr,
www.idec.gr

