
1η Εργασία Αξιολόγησης

Θέμα: 
Στην επιχείρηση που εργάζεστε πρόκειται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
ενίσχυσης της Α&ΠΠ. 
Σας ζητείται να παρουσιάσετε, σε μια συνάντηση που θα συμμετέχουν 
όλοι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, γιατί είναι σημαντικό να δοθεί 
έμφαση σε αυτόν τον τομέα.
Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι 20 λεπτά και ο Διευθυντής
της εγκατάστασης σας ζήτησε το υλικό να είναι περίπου 10 διαφάνειες, 
όσο πιο απλές και επεξηγηματικές γίνεται. 

Συντάξας: Παλιογιάννης Άγγελος



Γιατί 

η Ασφάλεια Εργασίας και η Περιβαλλοντική Προστασία 
αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης;



Διότι:

1. Συμβάλλει ουσιαστικά  στην εικόνα μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.
2. Προστατεύει και ενισχύει την εικόνα της εμπορικής ταυτότητας και την αξία της 

εμπορικής ταυτότητας
3. Συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
4. Ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση.
5. Μειώνει τις δαπάνες και τις διακοπές λειτουργίας της επιχείρησης. 
6. Δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζει την μακροχρόνια  
βιωσιμότητα.  
7. Υπακούει στις νομοθετικές υποχρεώσεις.
8. Εξασφαλίζει Καλύτερη ποιότητα ζωής

Ακολουθεί μια συνοπτική, αλλά περιεκτική ανάλυση των παραπάνω που όχι μόνο αποδεικνύουν αλλά 
θεμελιώνουν την επιτακτική ανάγκη να εφαρμοσθεί ένα ουσιαστικό πρόγραμμα εφαρμογής 
συστημάτων και μεθοδολογιών που θα εξασφαλίσουν την Ασφάλεια και την Υγεία της εργασίας και 
την αποτελεσματική Προστασία Περιβάλλοντος. 



1. 
Συμβάλλει ουσιαστικά  στην εικόνα μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.

 Οι επιτυχημένες εταιρείες έχουν αναγνωρίσει προ πολλού τη σημασία της εικόνας 
και της φήμης τους.
 Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις απαιτείται να επιδεικνύουν όλο και υψηλότερα επίπεδα 
εταιρικής ευθύνης και τη μεγαλύτερη διαφάνεια των ενεργειών και δραστηριοτήτων 
τους. 
 Ο συνδυασμός της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε μια οικονομία 
προσανατολισμένη στην αγορά και ταυτόχρονα σε μια κοινωνία περισσότερο 
ευαισθητοποιημένη ως προς τους κινδύνους σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πλέον τα 
σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την ενσωμάτωση της Ασφάλειας 
Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, στο ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο της 
επιχείρησης.



2. 
Προστατεύει και ενισχύει 

την εικόνα της εμπορικής ταυτότητας και την αξία της εμπορικής ταυτότητας

 Σε μια εποχή που τα προϊόντα και η υπηρεσίας  μοιάζουν πλέον ολοένα και 
περισσότερο, οι εταιρείες στρέφονται στο branding αναγνωρίζοντας σε αυτό, ότι 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των αγαθών και υπηρεσιών.
 Θα πρέπει όμως οι εταιρείες να κατανοήσουν ότι το branding συνιστά κάτι πολύ 
περισσότερο από τη δημιουργία του ονόματος  ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 
 Το branding αφορά την υπόσχεση ότι η προσφορά της εταιρείας θα δημιουργήσει και 
θα παρέχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης. 
 Η υπόσχεση πίσω από την εμπορική ταυτότητα, δηλαδή το branding, καθιστά την 
κινητήρια δύναμη για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, των εταίρων της και των 
εργαζομένων της. 
 Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων για την Ασφάλεια Εργασίας και την Προστασία 
Περιβάλλοντας σε μια επιχείρηση όχι μόνο συμβάλλει ουσιαστικά στην εικόνα μιας 
κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης αλλά δίνει περισσότερη ακόμα αξία, ενισχύει και 
προστατεύει την εμπορική ταυτότητα της επιχείρησης. 

«Υπάρχει σαφής και άμεση σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές 

συμπεριφορές μιας εταιρείας και στη φήμη της, στις πωλήσεις, 

στην αξία εμπορικής ταυτότητας και εν τέλει τη συνολική της αξία. 

Αυτός ο συσχετισμός (και αυτός ο αντίκτυπος) ενισχύονται όσο 

αυξάνει το μέγεθος της επιχείρησης και η αξία της εμπορικής 

ταυτότητας.» Leipziger



3.
Συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα μιας επιχείρησης είναι το εργατικό δυναμικό της, όταν 
αυτό εργάζεται σωστά, προσεκτικά, αποτελεσματικά και παραγωγικά. 
 Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας συμβάλλει αρκετά στην υποκίνηση των 
εργαζομένων καθώς όταν αυτοί εργάζονται σε βελτιωμένο και ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, μη φοβούμενοι την ύπαρξη εργατικού ατυχήματος, αποδίδουν καλύτερα 
στην εργασία τους. 
 Είναι δηλαδή ένας παράγοντας που δημιουργεί ικανοποίηση στους εργαζόμενους από 
την εργασία την οποία εκτελούν. 
 Ακόμη συμβάλλει στην ανύψωση του ηθικού τους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της 
παραγωγικότητάς τους



4.
Ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση.

 Είναι αποδεδειγμένο ότι εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται και είναι αφοσιωμένοι 
στην εργασία τους, αυτό τους κινητοποιεί και βελτιώνει τόσο την απόδοσή τους, όσο και 
την παραγωγικότητά τους. 
 Επιπλέον, εφόσον αισθάνονται ασφάλεια και ικανοποίηση δεν σκέφτονται το 
ενδεχόμενο της αποχώρησης.
 Αυτό λοιπόν που πρέπει να απασχολεί τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι με ποιους 
τρόπους θα μπορέσουν να κερδίσουν τη Δέσμευση των εργαζομένων τους.

 Καθοριστικός παράγοντας που εκφράζει τις βασικές ανάγκες ενός εργαζόμενου είναι 
το αίσθημα ότι εργάζεται σε επιχείρηση που νοιάζεται και επενδύει στην ασφάλεια του 
εργαζομένου και στην προστασία του περιβάλλοντος εργασίας του. 
 Τότε ο εργαζόμενος  νοιώθει ότι μπορεί να επενδύσει χρόνο και προσπάθεια και 
 Τότε η επιχείρηση θα έχει στο δυναμικό της αφοσιωμένους εργαζόμενους.



5.
Μειώνει τις δαπάνες και τις διακοπές λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Οι κακές επιδόσεις σε επίπεδο Ασφάλειας Εργασίας έχουν δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στις 
επιχειρήσεις. 
 Το ανθρώπινο και επιχειρηματικό κόστος ενός θανάτου στο χώρο εργασίας, μιας μεγάλης 
πυρκαγιάς ή μιας δίωξης που παίρνει μεγάλη δημοσιότητα είναι προφανές. Γύρω στο 60 % των 
εταιρειών που διακόπτουν τη λειτουργία τους για περισσότερες από εννέα ημέρες κλείνουν. 
 Η αποφυγή ζημιών και διαταραχών της παραγωγής, αδειών λόγω ασθένειας, υλικών ζημιών στον 
εξοπλισμό και αμαύρωσης της φήμης της εταιρείας, καθώς και η αποφυγή διοικητικών και νομικών 
δαπανών, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις 
από τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στην εργασία και από τον περιορισμό της κακής 
κατάστασης της υγείας που συνδέεται με την εργασία.
 Σοβαρά συμβάντα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας μπορούν να αποβούν ολέθρια για μια 
επιχείρηση διότι είναι πολύ πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν από οποιοδήποτε 
συμβάν επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
• Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε καίριες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να αντικατασταθούν 
εύκολα ή γρήγορα.
• Βραχείες διακοπές της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια πελατών και σημαντικών συμβάσεων.
• Ένα σοβαρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει στην παύση λειτουργίας μιας επιχείρησης λόγω των 
άμεσων δαπανών αντιμετώπισης του συμβάντος ή λόγω της απώλειας συμβάσεων και/ή πελατών.
• Ακόμη και μικρής κλίμακας συμβάντα και περιστατικά προβλημάτων υγείας ενδέχεται να 
διπλασιάσουν το ποσοστό αναρρωτικών αδειών.



6.
Ανταγωνιστικό αποτέλεσμα – Μακροχρόνια Βιωσιμότητα. 

 Όταν η επιχείρηση  από την εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων Ασφαλούς 
Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, έχει πλέον αποκτήσει 
Δυναμική εικόνα μιας κοινωνικά αποδεκτής Υπεύθυνης Επιχείρησης 
Μεγαλύτερη αξία Εμπορικής Ταυτότητας
Μέγιστη Παραγωγικότητα και Αφοσίωση των εργαζομένων της
Μείωση των Δαπανών της 

Ουσιαστικά και Αυτομάτως έχει αποκτήσει
 Τα πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα αγαθών ή/και υπηρεσιών σε σχέση με τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. 
και Εξασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.



7.
Υπακούει στις νομοθετικές υποχρεώσεις – Αποφεύγονται τα πρόστιμα. 

 Η νομοθεσία υποχρεώνει τις εργοδοτικές επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. 
 Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν 
μέτρα, όπως: 
 η εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 
 την εξασφάλιση της παροχής σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλης και επαρκούς 
εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, 
 την εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στις 
συζητήσεις που αφορούν τα ζητήματα ασφάλειας και της υγείας και 
 η τήρηση μητρώου καταγραφής εργατικών ατυχημάτων. 

 Με την τήρηση των οδηγιών του νομοθετικού πλαισίου αποφεύγονται τυχόν 
οικονομικά και νομικά πρόστιμα, τα οποία επίσης θα μπορούσαν να αυξήσουν τα 
έξοδα της επιχείρησης ή ακόμα και την διακοπή εργασιών της. 



8.
Καλύτερη Ποιότητα Ζωής. 

 Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τις πολιτικές που δημιουργούν τις 
δυνατότητες για μια καλύτερη ζωή των εργαζομένων της. 
 Η επιχείρηση με την έμπρακτη ευαισθητοποίηση στα θέμα της Ασφάλειας 
Εργασίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, οδηγεί στις προοπτικές για μια 
καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή όλων των στελεχών και εργαζομένων της. 

 Ένα Ασφαλές και Υγιές εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζει Καλύτερη Ποιότητα 
Ζώης για όλη της Επιχείρηση



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η επιχείρηση μπορεί πλέον να θεωρεί επιβεβαιωμένα τα οφέλη που θα αποκομίσει 
από την ενίσχυση των θεμάτων Ασφάλειας στην εργασία και της προστασίας του 
Περιβάλλοντος .
 Υψηλότερη παραγωγικότητα, αυξημένες πωλήσεις, περισσότερη δημιουργικότητα 
και αυξημένα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών, είναι μόνο μερικά από αυτά.
 Είναι σημαντικό επίσης, ότι ενισχύεται και η δημόσια εικόνα της επιχείρησης, 
διευκολύνοντας την πρόσληψη και διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων/ταλέντων 
αλλά και ασκώντας θετική επιρροή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Για τους παραπάνω λόγους το πρόγραμμα ενίσχυσης της Α&ΠΠ πρέπει να ξεκινήσει 
ΑΜΕΣΑ!!! 


