
Ευρωπαϊκή έρευνα για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων (ERA-SCS)

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και οι αρχές σιδηροδρόμων
να γίνουν εταίροι και να επωφεληθούν άμεσα από τα 
αποτελέσματα;

Πρόγραμμα νοοτροπίας ασφάλειας – Νοέμβριος 2020



ERA-SCS: Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
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Σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό μοντέλο για τη νοοτροπία ασφάλειας 

των σιδηροδρόμων

Εθνική αρχή ασφάλειας
Εθνικός φορέας διερεύνησης

Υπουργείο
Διοίκηση...

Σιδηροδρομική Επιχείρηση
Διαχειριστής Υποδομής

Κατασκευαστής
Πάροχος υπηρεσιών...

Έναρξη το Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων

Δυνατότητα συμμετοχής σε 
ΌΛΟΥΣ τους Ευρωπαίους

επαγγελματίες των 
σιδηροδρόμων

ως ιδιώτες
Δυνατότητα συμμετοχής σε 

ΌΛΕΣ τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και αρχές 

σιδηροδρόμων ως 
εταίρους



ΒΑΣΙΣΤΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΚΌΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ!
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Ως ευρωπαϊκή επιχείρηση ή αρχή,

μπορείτε να γίνετε ΕΤΑΙΡΟΣ της ERA-SCS

για να συμβουλευθείτε τα αποτελέσματα τα οποία βασίζονται στις απαντήσεις του 

προσωπικού ΣΑΣ και

με την ευκαιρία αυτή να αναλάβετε ΟΙ ΙΔΙΟΙ την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της 

ασφάλειας



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
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ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΛΗΣΗ
ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Προσωπικό Αρμόδιος προϊστάμενος Μεσαίο στέλεχος Ανώτερο στέλεχος



Η ERA-SCS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΤΑ ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
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Οι αρνητικές δηλώσεις 
εμφανίζονται με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ για έμφαση.

Είστε υπεύθυνος για την 
εποπτεία ατόμων;

Γνωρίζω τις αρμοδιότητές μου 
στον τομέα της ασφάλειας.

Η Διοίκηση εξετάζει επαρκώς 
τα ζητήματα ασφάλειας σε 
συνεδριάσεις.

Στον οργανισμό στον οποίο εργάζομαι 
ΔΕΝ αντλούμε επαρκή διδάγματα από 
τις πληροφορίες ανατροφοδότησης για 
την ασφάλεια.

Οι οργανισμοί σιδηροδρόμων, οι 
ανάδοχοι και οι κατασκευαστές 
ενδιαφέρονται για την ασφάλεια 
ΜΟΝΟ μετά από ατύχημα.



Οι αρνητικές δηλώσεις 
εμφανίζονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για έμφαση.

Η ERA-SCS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΤΑ ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

6

Είστε υπεύθυνος για την 
εποπτεία προσώπων;

Γνωρίζω τις αρμοδιότητές μου 
στον τομέα της ασφάλειας.

Η διοίκηση του οργανισμού 
στον οποίο εργάζομαι 
εξετάζει επαρκώς τα ζητήματα 
ασφάλειας σε συνεδριάσεις.

Στον οργανισμό στον οποίο 
εργάζομαι ΔΕΝ αντλούμε επαρκή 
διδάγματα από τις πληροφορίες 
ανατροφοδότησης για την 
ασφάλεια.

Οι οργανισμοί σιδηροδρόμων, οι 
ανάδοχοι και οι κατασκευαστές 
ενδιαφέρονται για την ασφάλεια 
ΜΟΝΟ μετά από ατύχημα.



Σημείωση-1: Οι ενέργειες 1 και 2 θα αναληφθούν από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του οργανισμού
Σημείωση-2: Οι πρόσθετες ερωτήσεις για το προφίλ, η ημερομηνία έναρξης (από την 1η Απριλίου έως τις 14 Ιουνίου 2021) και η διάρκεια
συμφωνούνται με την ομάδα του ERA

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΤΑΙΡΟΣ
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1. Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
δηλώστε ότι συμφωνείτε με το πρωτόκολλο συνεργασίας έως 
τις 31/01/21

2. Να ορίσετε συντονιστή για την έρευνα σχετικά με την 
ασφάλεια, ο όποιος θα είναι το πρόσωπο επαφής του εταίρου 
με την ομάδα του ERA

3. Προτείνετε τις τεχνικές προδιαγραφές και δημιουργήστε την 
έκδοση εταίρου για την έρευνα ERA-SCS με την ομάδα του 
ERA

4. Σχεδιάστε και υλοποιήστε το σχέδιο επικοινωνίας σας ώστε να 
εξασφαλίσετε υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης

5. Εξετάστε τα αποτελέσματα της έρευνας και στείλετε τα σχόλιά 
σας στην ομάδα του ERA

Ιστότοπος ERA – Νοοτροπία 
ασφάλειας

Μήνυμα υποδοχής

Πρόσθετες ερωτήσεις προφίλ

Ημερομηνία έναρξης και 
διάρκεια

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

Γλώσσες της έρευνας

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Η έρευνα μπορεί να συμπληρωθεί από οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική συσκευή και διαρκεί 15 λεπτά

• Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται ανώνυμα και ΔΕΝ 
είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ατόμων που 
απάντησαν στην έρευνα

• Τα αποτελέσματα της έκδοσης εταίρου της έρευνας 
κοινοποιούνται ΜΟΝΟ στον εταίρο

• Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας 
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας του 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου και θα 
δημοσιοποιηθούν

• Η πρωτοβουλία επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση 
(κύκλοι 2 έως 4 ετών) ή κατόπιν αιτήματος

• Πρόκειται για το πρώτο βήμα με στόχο τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων 
σχετικά με τις αντιλήψεις ασφάλειας των 
σιδηροδρόμων

ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Ανατρέξτε στις ιστοσελίδες για τη 
νοοτροπία ασφάλειας για τακτικές 

ενημερώσεις
Ερωτήσεις ή προτάσεις: 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Υποστηρίζουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη
ώστε η 

ευρωπαϊκή έρευνα για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων να είναι ένα συλλογικό 

επιτυχημένο εγχείρημα

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Για να κάνουμε το σιδηροδρομικό σύστημα πιο λειτουργικό για 
την κοινωνία.

Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση era.europa.eu

ERA_railwaysΑκολουθήστε μας στο


