
Τι είναι το OHSAS 18001
Το πρότυπο OHSAS 18001 παρουσιάζει τις απαιτήσεις για ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της 
εργασίας, ώστε ένας οργανισµός να ελέγχει τους κινδύνους για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και να βελτιώνει την απόδοσή της. 
Το πρότυπο αυτό µπορεί να θέσει σε εφαρµογή τις διαδικασίες και 
ελέγχους που απαιτούνται για τον οργανισµό, να επιτύχει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας, σύµφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες 
βέλτιστες πρακτικές. ∆εν προδιαγράφει ειδικά κριτήρια απόδοσης 
για τους αναγνωρισµένους κινδύνους, ούτε παρέχει λεπτοµερείς 
οδηγίες για τον σχεδιασµό ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 µπορούν να 
εφαρµοστούν σε οποιονδήποτε οργανισµό που επιθυµεί:
Να καθιερώσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια 
στην εργασία ώστε να µειώσει ή να εξαλείψει κινδύνους που 
σχετίζονται µε τους εργαζοµένους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Οργανισµού και µπορεί 
να εκτεθούν σε κίνδυνο.

Να εφαρµόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστηµα 
∆ιαχείρισης της ΥΑΕ.

Να διασφαλίσει εσωτερικά την συµµόρφωση µε την δεδηλωµένη 
πολιτική για την ΥΑΕ.

Να επιδείξει την συµµόρφωση αυτή και σε εξωτερικά 
ενδιαφερόµενα µέρη.

Να επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης για την 
ΥΑΕ.

Τα οφέλη που προσφέρει
Tα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση από την 
υιοθέτηση, εφαρµογή και την πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 είναι:

Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε 
ολόκληρη την επιχείρησή 

Μειωµένοι κίνδυνοι για τους εργαζοµένους, πελάτες και 
προµηθευτές

Ενίσχυση ηθικού των εργαζοµένων και παροχή κινήτρων

Επίδειξη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία

Προσδιορισµός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής 
τους 

Μείωση των ατυχηµάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και 
κατ’ επέκταση η µείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση 

Μειωµένο κόστος ασφάλισης

Στοιχείο Προστιθέµενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση 
του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα

Συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι ανταγωνιστών

Γιατί να επιλέξετε την BQC 
Οι επιθεωρητές της BQC µε την εκτεταµένη πείρα τους στα 
συστήµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αντιµετωπίζουν 
κάθε πελάτη σαν επιχειρηµατικό συνεργάτη, ώστε να 
επιτυγχάνονται έλεγχοι και αξιολογήσεις µε µεγάλη εξειδίκευση, 
αναλυτικά αποτελέσµατα και Υψηλή προστιθέµενη Αξία για κάθε 
επιχείρηση.


