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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ 
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ



Συστατικά στοιχεία της Σιδηροδρομικής Ασφάλειας: Λέξεις-κλειδιά

Επίγνωση των κινδύνων Συνθήκες εργασίας Ανάλυση Όραμα για την ασφάλεια

Στάση αμφισβήτησης Υποβολή αναφορών
Άντληση διδαγμάτων 

από τρίτους Λήψη αποφάσεων
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Συστατικά στοιχεία της Σιδηροδρομικής Ασφάλειας: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Τα άτομα σε όλα τα επίπεδα 
αποφεύγουν τον εφησυχασμό, 
αμφισβητούν τις παραδοχές, 
ενθαρρύνουν και εξετάζουν 

αντικρουόμενες αντίθετες απόψεις.

Τα άτομα, σε όλα τα 
επίπεδα, έχουν επίγνωση 

των σημαντικότερων 
κινδύνων και κατανοούν 

την προσωπική τους 
συμβολή στην ασφάλεια.

Ανάπτυξη της ικανότητας 
ασφαλούς λειτουργίας σε 

απρόβλεπτες καταστάσεις.

Επίγνωση των 
κινδύνων

F1.1

ΠροσαρμοστικότηταF1.2

Στάση
αμφισβήτησης

F1.3

Ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι οι 
συνθήκες εργασίας, όπως η πίεση 
χρόνου, ο φόρτος εργασίας και η 
κόπωση επηρεάζουν τις ασφαλείς 

συμπεριφορές.

Ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι οι 
τεχνολογίες και τα συστήματά του 
είναι πολύπλοκα και μπορούν να 

αποτύχουν με απρόβλεπτους 
τρόπους.

Κάθε συνηθισμένη ή μη φυσιολογική 
παρέκκλιση από τις αναμενόμενες 

επιδόσεις αναγνωρίζεται και 
αναφέρεται. Εφαρμόζονται μέτρα 

για τον εντοπισμό και τον μετριασμό 
του φαινομένου της οργανωσιακής 

σιωπής.

Συνθήκες εργασίας F2.1

Πολυπλοκότητα του 
συστήματος 

F2.2

Υποβολή 
αναφορών

F2.3

Οι αναφορές που υποβάλλονται 
αναλύονται συστηματικά προκειμένου 
να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι 

που θα καταστήσουν εφικτή την 
άντληση διδαγμάτων και την 

πραγματοποίηση βελτιώσεων σε 
επίπεδο οργανισμού.

Η  πληροφόρηση που 
σχετίζεται με την 

ασφάλεια θεωρείται ως 
μια ευκαιρία για βελτίωση 

των επιδόσεων και 
λαμβάνεται υπόψη.

Ο οργανισμός αναζητά 
ενεργά ευκαιρίες 

μάθησης.

ΑνάλυσηF3.1

ΒελτίωσηF3.2

Άντληση διδαγμάτων
από τρίτους

F3.3

Ο οργανισμός αναπτύσσει 
και εφαρμόζει ένα όραμα για 
την ασφάλεια προκειμένου 
να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων του.

Τα άτομα σε όλα τα 
επίπεδα είναι πεπεισμένα 

ότι η ασφάλεια και οι 
επιχειρησιακές 
δραστηριότητες 

συμβαδίζουν.

Η ασφάλεια αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα κατά 
την κατανομή των πόρων.

Όραμα για την 
ασφάλεια

F4.1

Κατανομή των 
πόρων

F4.2

Λήψη αποφάσεωνF4.3
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Πολιτισμικοί καταλύτες: Λέξεις-κλειδιά

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ομαδική εργασία και 
συνεργασία

Ρόλοι και αρμοδιότητες Επικοινωνία
Δίνοντας το σωστό 

παράδειγμα

Διαπροσωπικές αξίες Οργανωτικός σχεδιασμός Διαχείριση προσόντων
Η παρέμβαση της 

διοίκησης

Ρυθμιστικές σχέσεις Οργανωτικά συστήματα
Προσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες
Εμπειρογνωμοσύνη στον 

τομέα των ΑΟΠ



Πολιτισμικοί καταλύτες: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Ενθαρρύνεται η συνεργασία 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των 

οργανισμών ούτως ώστε ο 
οργανισμός να μπορεί να 
λειτουργεί με ασφάλεια.

Οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και 
οι εξουσίες είναι κατανοητές 

και δεκτές.

Οι πληροφορίες που αφορούν 
την ασφάλεια γνωστοποιούνται 
ανοιχτά τόσο στο εσωτερικό του 
οργανισμού όσο και μεταξύ των 

οργανισμών.

Η διοίκηση επιδεικνύει 
υποδειγματικές 

συμπεριφορές σχετικά με 
την ασφάλεια.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ομαδική εργασία
και συνεργασία

E1.1

Η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και 
η ειλικρίνεια διέπουν τον 
οργανισμό και αποτελούν 

χαρακτηριστικό των σχέσεων 
που υπάρχουν εντός του 

οργανισμού σε όλα τα επίπεδα.

Οι οργανωτικές δομές 
στηρίζουν τις βιώσιμες και 

ασφαλείς επιδόσεις.

Η διαχείριση ικανοτήτων 
εγγυάται ένα καταρτισμένο 

εργατικό δυναμικό.

Τα μέλη της διοίκησης 
διασφαλίζουν ότι τα κίνητρα, οι 

κυρώσεις και οι ανταμοιβές 
ενισχύουν συμπεριφορές και 

τα αποτελέσματα που 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 

οράματος για την ασφάλεια.

Υπάρχουν υγιείς ρυθμιστικές 
σχέσεις που διασφαλίζουν ότι 

ο υπεύθυνος οργανισμός 
λογοδοτεί σε θέματα 

ασφάλειας.

Οι διεργασίες, τα εργαλεία 
και η τεκμηρίωση 

συμβάλλουν στην επίτευξη 
βιώσιμων και ασφαλών 

επιδόσεων.

Οι ηγετικές ικανότητες 
στον τομέα της ασφάλειας 

και οι μη τεχνικές 
δεξιότητες αναπτύσσονται 

συστηματικά.

Κατά τον σχεδιασμό ή την 
τροποποίηση λαμβάνονται 

συστηματικά υπόψη οι 
ανθρώπινοι και οι οργανωτικοί 

παράγοντες (ΑΟΠ), 
συμπεριλαμβανομένης της 
εμπειρίας πρώτης γραμμής.

Ρόλοι και 
αρμοδιότητες

E2.1 ΕπικοινωνίαE3.1
Δίνοντας το σωστό 

παράδειγμα
E4.1

Διαπροσωπικές
αξίες

E1.2
Οργανωτικός 
σχεδιασμός

E2.2
Διαχείριση 
προσόντων

E3.2
Η παρέμβαση της 

διοίκησης
E4.2

Ρυθμιστικές σχέσειςE1.3
Οργανωτικά 
συστήματα

E2.3
Προσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες
E3.3

Εμπειρογνωμοσύνη 
στον τομέα των ΑΟΠ

E4.3



Making the railway system work better for society.
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