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Α
ναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας 
της Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, καθώς και τις 
σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης & βελτίωσής της στην Ελλάδα, θεωρώ 
ως πολύ θετικό το γεγονός της διοργάνωσης των Health & Safety 

Awards! Τα βραβεία αυτά, τα οποία διοργάνωσε η έκδοση Plant Management 
της Boussias Communications, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και την υποστήριξη του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία της Υγείας & 
Ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων υπήρξαν: 
• Ο σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος Υγείας & Ασφάλειας από τη Διοίκηση.
• Ο σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος Υγείας & Ασφάλειας από τους εργαζομένους.
• Η εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία εφαρμοζόμενων συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας.  
• Η καινοτομία.
• Τα στατιστικά στοιχεία τραυματισμών.
•  Η σύνδεση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας με την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική και την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τα Health & Safety Awards είναι μια απόδειξη της υπεύθυνης πολιτικής των βραβευόμενων σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας. Επιδεικνύουν την επιμέλεια, τις δεσμεύσεις στα υψηλοτέρα πρότυπα και τη βελτίωση της 
εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό. Επιπλέον, αυξάνουν τη φήμη και 
ανυψώνουν τα πρότυπα των βραβευόμενων οργανισμών, τονώνουν το ηθικό των εργαζομένων των εταιριών, 
τονίζουν τη δέσμευση για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας και συνεισφέρουν σε διαρκείς βελτιώσεις 
στην Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.
Θεωρώ ότι οι βραβευμένες πλέον υποψηφιότητες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση, θα λειτουργήσουν, 
όχι μόνο ως μέσο αναγνώρισης και περαιτέρω ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και ως πηγή 
παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών από την επιχειρηματική κοινότητα 
συνολικά.

Νίκος Μαρκάτος
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
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Βραβεύθηκαν οι σημαντικότερες δράσεις  
για την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σ
την τελετή απονομής παρευρέθηκαν πάνω από 
350 υψηλόβαθμα στελέχη των βραβευθέντων 
επιχειρήσεων, εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων 
και επαγγελματικών συνδέσμων, καθώς και 

decision makers της αγοράς και δημοσιογράφοι. Τα βραβεία 
παρουσίασε η ηθοποιός Αλίνα Koτσοβούλου.
Τα Health & Safety Awards διοργανώνονται με στόχο την 
ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στo νευραλγικό θέμα της 
Υ&Α στον εργασιακό χώρο.
Τη βραδιά άνοιξε ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 
Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ. Νίκος Μαρκάτος, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις φετινές συμμετοχές της διοργάνωσης, 
στον τρόπο που έγινε η αξιολόγησή τους, αλλά και στην 
ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας 
της Υ&Α στον χώρο εργασίας, όπως και τις σημαντικές 
δυνατότητες εξέλιξης και βελτίωσης που πρέπει να έχει στην 

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Grand Bretagne, πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά 
εορταστική ατμόσφαιρα η τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2014, της διοργάνωσης 
που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στους 
εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Γ. Λαμπρινός Κ. Μαρίνη

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

Γ. Μαυριδάρας H παρουσιάστρια Α. Κοτσοβούλου A. Χριστοδούλου

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Ελλάδα. Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές ο Δρ. Θεόδωρος 
Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας, ο κ. Αντώνης Χριστοδούλου, Μηχανολόγος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Προϊστάμενος Δ/νσης 
Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών 
Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κ. Γιώργος 
Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος Ε.ΙΝ.Δ.Π. / Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας 
και Περιβάλλοντος, ο κ. Μιχάλης Χριστόλης, Πολιτικός 
Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος DEA, Προϊστάμενος Τμήματος 
Μελετών ΔΤΥ/Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π., 
ο κ. Γιώργος Λαμπρινός, Διευθύνων Σύμβουλος, ΓΕΠ ΑΕ 
και η κ. Καλλιόπη Μαρίνη, BSc Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc 
Κοινωνική- Οργανωτική Ψυχολογία Surrey University, Γνωσιακή 

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεύτρια Ενηλίκων και  
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της βραδιάς, υπήρξε η 
απονομή των Τιμητικών βραβείων προς τους: PhD Βασίλη 
Μακρόπουλο, Nίκο Σαραφόπουλο, Ευάγγελο Ζημάλη, PhD 
Γιάννη Παπάζογλου και στη Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, για την συνεισφορά τους στον χώρο της Υγείας 
και Ασφάλειας.
Τα βραβεία τελούν υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, ενώ 
υποστηρίζονται από το ΕΛΙΝΥΑΕ και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Χορηγός των βραβείων είναι οι εταιρείες ΓΕΠ 
Α.Ε. και η ΔΕΗ Α.Ε., ενώ Υποστηρικτές οι εταιρείες ΔΕΠΑ, 
ACRM και EVERGRIP. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
το site των βραβείων: www.hsawards.gr  



6

Τα ΒραΒεiα

Κατηγορία Βράβευσης Εταιρεία Βραβείο

Α. Ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς
1. Τηλεπικοινωνίες OTE - COSMOTE GOLD

 Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ GOLD

Hellas Online SILVER

2. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών Coca-Cola Τρία Έψιλον GOLD

3. Χημική Βιομηχανία VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. SILVER

4. Πετρέλαιο & Πετροχημικά ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ GOLD

5. Φυσικό αέριο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. GOLD

6. Ανανεώσιμες Πηγές VESTAS HELLAS A.E. SILVER

7. Λατομεία & Εξόρυξη S&B Βιομηχανικά Ορυκτά GOLD

8. Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων ANTIPOLLUTION ANE SILVER

9. Οικιακές Συσκευές BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε SILVER

10. Βιομηχανία Ανελκυστήρων KLEEMANN HELLAS SA SILVER

 Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ OTIS ΑΒΕΤΕ SILVER

11. Αποθήκευση Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ SILVER

12. Καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ GOLD

13. Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ SILVER

 ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. SILVER

14. Ξενοδοχεία & Εστίαση Porto Carras Grand Resort SILVER

15. Λιανικό Εμπόριο HOUSEMARKET (IKEA) GOLD

16. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ GOLD

17. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) GOLD

Β.Ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε Δραστηριότητες
1. Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας OTE GOLD

 JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE SILVER

VITEX BRONZE

2. Καμπάνιες ISS FACILITY SERVICES GOLD

ACRM ΑΕ SILVER

 COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ SILVER

3. Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ GOLD

3Μ Hellas SILVER

 ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) SILVER

4.  Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος και την 
Υ&Α στην Εργασία

Porto Carras Grand Resort SILVER

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ SILVER

5. Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) GOLD

Hellas Online SILVER

 HOUSEMARKET (IKEA) SILVER

 ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Ορυχείων SILVER

 ΔΕΣΦΑ Α.Ε. SILVER

6.  Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ GOLD

 ΔΕΣΦΑ Α.Ε. GOLD

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ GOLD

BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε BRONZE

7. Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Kινδύνων NESTLE HELLAS SA GOLD

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. SILVER

Rewarding Excellence in Health & Safety
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PhD. Γ. Παπάζογλου Κ. Βασιλόπουλος, Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής Ε.Μ.Π. 

Ν. Σαραφόπουλος - Δρ. Θ. Κωνσταντινίδης Ε. Ζημάλης 

PhD Β. Μακρόπουλος

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

PhD Βασίλης Μακρόπουλος

Nίκος Σαραφόπουλος

Ευάγγελος Ζημάλης

PhD Γιάννης Παπάζογλου 

Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής της 
Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

TiMHTiKA BρABEiA

Τα Τιμητικά Βραβεία δόθηκαν σε ανθρώπους ή ιδρύματα που αφιέρωσαν την 
επαγγελματική τους ζωή ή το έργο τους, στην προαγωγή της υγείας και αφάλειας 
στους εργασιακούς χώρους.
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Τ
έσσερις σημαντικές διακρίσεις - δύο χρυσά 
και δύο ασημένια βραβεία - απέσπασε η ΔΕΗ 
στο διαγωνισμό Health&SafetyAwards, που 
πραγματοποιήθηκε στις 30.9.2014 στην Αθήνα 

υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και με την τιμητική υποστήριξη του 
ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.A.Ε. 

Τα τέσσερα αυτά βραβεία αναδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο ότι, για τις εταιρείες του Ομίλου της ΔΕΗ, ο σεβασμός 
στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον αποτελεί 
βασικό στρατηγικό στόχο και τον ακρογωνιαίο λίθο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΗ. 

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ απέσπασε: 

•  Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας», με την προστασία του προσωπικού των 
αναδόχων, των επισκεπτών και όλων όσων έχουν πρόσβαση 
στις μονάδες και τις εγκαταστάσεις της, να αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συνεργασία 
μαζί τους. Η Κριτική Επιτροπή αναγνώρισε και επιβράβευσε 
τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις, προσπάθειες και 
μέτρα που εφαρμόζει ο Όμιλος στους εργασιακούς χώρους, 
όπου η Υγεία και Ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της, 
όσο και όλων των συνεργατών και πελατών της αποτελεί 

Σημαντικά βραβεία για τη ΔΕΗ  
στο διαγωνισμό Health&SafetyAwards
Υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και με την τιμητική υποστήριξη  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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πρωταρχικό μέλημα από την εποχή της ίδρυσής της ΔΕΗ.  
Ειδικότερα, η Επιχείρηση έχει αναπτύξει πανελλαδικά 
ένα πληρέστατο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών 
Ασφάλειας, καθώς και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, 
κοινωνικής υποστήριξης, μέτρησης βλαπτικών παραγόντων, 
λήψης μέτρων πυρασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων 
και εν γένει πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων για 
τους εργαζόμενους και για την καλύτερη προστασία του 
Περιβάλλοντος. 
Το βραβείο παρέλαβε η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κα Ουρανία Αικατερινάρη.

•  Δύο βραβεία, ένα χρυσό και ένα ασημένιο, στην κατηγορία 
«Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης», καθώς 
ο Όμιλος ΔΕΗ, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία 
και την πλήρη ετοιμότητα κάθε Μονάδας, σχεδιάζει και 
προσομοιάζει συνθήκες πραγματικής κρίσης, μέσω 
του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, 
επενδύοντας σταθερά στη συνεργασία των αρμόδιων 
φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ έχει θέσει τις βάσεις για επαρκή 
επιχειρησιακή εξοικείωση, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει 
πλήρως το ρόλο και τις αρμοδιότητές του, την ώρα της 
κρίσης.  
Το χρυσό βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ Α.Ε., κος Γεώργιος 
Δαμάσκος. 
Το ασημένιο βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Κεντρικής 
Υποστήριξης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., κος Νικόλαος 
Γαλίτης.

•  Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Πρωτοβουλίες 
Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης», για τις πολιτικές και 
δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, 
έκδοσης οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού, κλπ, με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας και με απώτερο στόχο τη διαρκή μείωση των 
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.  
Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία της ΔΕΗ Α.Ε., κα Μαρία Τολάκη.

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ δήλωσαν  
για τις διακρίσεις αυτές: 

«Οι σημαντικές βραβεύσεις της ΔΕΗ στα 
Health&SafetyAwards αποτελούν αναγνώριση της 
μακροχρόνιας στρατηγικής της Εταιρείας και όλων 
των μέχρι σήμερα προσπαθειών προς τη δημιουργία 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προϋποθέτει: επίτευξη 
μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, νέες επενδύσεις, νέες 
τεχνολογίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τους 
Έλληνες καταναλωτές, συνεχίζοντας μία μεγάλη 
πορεία και τιμώντας μία ιστορία 60 και πλέον χρόνων 
στον εξηλεκτρισμό της χώρας.»

«Στην υλοποίηση της στρατηγικής μας αλλά και σε 
κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία της Εταιρείας – ειδικά 
μέσα στο δύσκολο περιβάλλον που ζούμε – τον 
κορυφαίο ρόλο διαδραματίζουν οι εργαζόμενοί 
μας. Οι δικές τους καθημερινές νίκες και αφοσίωση 
συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών μας, 
υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τη χώρα 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.»

«Είναι καθήκον και προτεραιότητά μας να 
αναπτύσσουμε συνεχώς νέες πρακτικές, δράσεις 
και τεχνολογίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία, με στόχο τη δημιουργία ακόμη 
πιο κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών για αυτούς.

Ταυτόχρονα οφείλουμε να συνεχίσουμε την 
ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, μέσω 
διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, με στόχο 
την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ποιότητα 
ζωής στην εργασία.»
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Μ.Κολοβού-Ν. Μαρκάτος

GOLD
GOLD

Vodafone Πάναφον ΑΕΕΤ
Τηλεπικοινωνίες

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

OTE-COSMOTE
Τηλεπικοινωνίες

Τ
ο Safety Passport (SP) έρχεται να επιβεβαιώσει και να 
υπενθυμίσει σε όλους την αναγκαιότητα τήρησης των 
Απόλυτων Κανόνων της Vodafone κατά τη διάρκεια 
εργασιών.

Η διαδικασία έκδοσης του SP ξεκίνησε το 2011 από τους 4 
κυριότερους εργολάβους και στη συνέχεια επεκτάθηκε σταδιακά 
μέσα στο 2012 σε όλους τους συνεργάτες υψηλού κινδύνου  
της εταιρείας. To SP αποτελεί την «ταυτότητα - πιστοποιητικό 
Υγείας & Ασφάλειας» του εργαζομένου το οποίο θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να το έχει μαζί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
εργασιών σε σταθμούς βάσης, ώστε να πιστοποιείται η τεχνική του 
κατάρτιση και να του υπενθυμίζει την ατομική του ευθύνη για την 
Υγεία & Ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 
To SP περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται από όλους όσους εργάζονται σε σταθμούς βάσης για 
λογαριασμό της Vodafone. Συγκεκριμένα και ανάλογα με την 
ειδικότητα του εργαζομένου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πεδία 
στα οποία θα πιστοποιείται η εκπαίδευσή του σε θέματα όπως:
• Εργασία σε ύψος.  
• Ηλεκτρολογικές εργασίες.
• Οδήγησης οχημάτων και χρήσης ειδικών μηχανημάτων.  
•  Θέματα ΥΑΕ ανάλογα με την εργασία που εκτελεί ( π.χ. Άρσης 

και μεταφοράς φορτίου, χρήσης ΜΑΠ, φορητής κλίμακας, RF 
training, ανυψωτικού μηχανήματος, ηλεκτροσυγκολλητή).   

• Α΄ Βοήθειες. 

Ο 
Όμιλος ΟΤΕ πιστεύει ότι η Υγεία και η Ασφάλεια κατά 
την εργασία, αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με τη 
γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης. Η προστασία 
της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα για την Ηγεσία του Ομίλου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Διοίκηση αναπτύσσει και εμπλέκεται στη χάραξη μιας 
ολοκληρωμένης Στρατηγικής και Πολιτικής για την Υγεία & 
Ασφάλεια, διευκολύνει την επίτευξη των στόχων, διαμορφώνει 
τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και υιοθετεί τα απαραίτητα 
συστήματα, διεργασίες, διαδικασίες και προγράμματα για την 
Υγεία & Ασφάλεια.  Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, η δομή και οι 
διεργασίες για τη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία 
είναι τέτοια που διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος:
•  Αξιολογεί τους κινδύνους για την Υγεία & Ασφάλεια 

των εργαζομένων που δύναται να υπάρχουν λόγω των 
δραστηριοτήτων της.

•  Καθορίζει στόχους και προγράμματα που αφορούν στη μείωση 
ή/και εξάλειψη των εντοπισμένων κινδύνων για την Υγεία & 
Ασφάλεια.

•  Παρακολουθεί και μετράει την επίδοση του εφαρμοσμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

•  Ελέγχει, διορθώνει, βελτιώνει και ανασκοπεί το Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

•  Ενημερώνει τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη τους σε θέματα που αφορούν την 
Υγεία και την Ασφάλειά τους.

•  Εκπαιδεύει κατάλληλα τους εργαζομένους της αναφορικά με 
θέματα Υγείας & Ασφάλειας.

Θ.Κωνσταντακόπουλος-Ν.Μαρκάτος

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη και 
την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων 
και πρακτικών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&ΑΕ). 
Το πρόγραμμα διαχείρισης Υ&ΑΕ που υλοποιεί έχει ως 

στόχο να παρέχει και να διατηρεί ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους, σύμφωνα με  τις 
ακόλουθες αρχές:
1.  Παροχή περιβάλλοντος όπου περιορίζονται οποιοιδήποτε κίνδυνοι 

υγείας και ασφάλειας.
2.  Δέσμευση για εναρμόνιση με όλες τις εθνικές και νομοθετικές 

απαιτήσεις της Υ&ΑΕ.
3.  Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης 

Υ&ΑΕ, όπου η εταιρία:
 •  Εντοπίζει, εκτιμά και αμβλύνει τους κινδύνους.
 •  Διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, δεσμεύονται να 

εφαρμόζουν τις πρακτικές Υ&ΑΕ.
 •  Αναπτύσσει την επάρκεια του προσωπικού μέσω 

αποτελεσματικής εκπαίδευσης και αποτελεσματικής ηγεσίας.
 •  Διασφαλίζει ότι τα συστήματα, οι διαδικασίες και οι επιδόσεις 

στην Υ&ΑΕ υπόκεινται σε εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση.
 •  Ερευνά τις αιτίες των τραυματισμών στην εργασία και των 

επαγγελματικών ασθενειών.
 •  Συμπεριλαμβάνει τις στρατηγικές Υ&ΑΕ στο ετήσιο 

επιχειρηματικό πλάνο της. 
 •  Θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους Υ&ΑΕ.

GOLD

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Hellas Online
Τηλεπικοινωνίες

Η 
Ηellas Οnline φροντίζει να παρέχει συνθήκες εργασίας 
που να είναι σύννομες με τις νομοθετικές διατάξεις, 
να συνάδουν με την ήδη υπάρχουσα υψηλή εταιρική 
κουλτούρα σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας, ενώ 

παράλληλα μεριμνά ώστε οι δραστηριότητές της να βελτιώνονται 
διαρκώς. Η στρατηγική αυτή αποτελεί το διαρκές όραμα της 
Ηellas Οnline για την Υγιεινή & Ασφάλεια, προσδίδοντας ολοένα 
και μεγαλύτερη αξία στον άνθρωπο-εργαζόμενο, μέλος της 
μεγάλης της οικογένειας.
Οι σύγχρονες κτιριακές της εγκαταστάσεις, φέρουν πλήρως 
εξοπλισμένο ιατρείο, εξεταστήριο και φαρμακεία, ενώ 
διενεργούνται σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες όπως η 
σύσταση και διαρκής εκπαίδευση της Ομάδας Πυρασφάλειας 
& Α’ Βοηθειών, η εφαρμογή επαναλαμβανόμενων ασκήσεων 
εκκένωσης κτιρίου, η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την 
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
και κτιριακών της υποδομών, η δημιουργία εταιρικής Τράπεζας 
Αίματος για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικείων 
τους, η ύπαρξη προγράμματος ομαδικής ασφάλισης και 
οι καινοτόμες συνεργασίες με φορείς όπως η Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τη μέτρηση του επιπέδου των 
ακτινοβολιών στους χώρους της από εξωγενείς παράγοντες.
Επιπρόσθετα, παρακολουθείται και ελέγχεται η πορεία βελτίωσης 
του συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας, μέσω ειδικών εντύπων 
υποδείξεων, παρατηρήσεων και βελτιωτικών ενεργειών, έντυπα 
που είναι προσβάσιμα από όλους τους εργαζόμενους της 
εταιρίας.

SILVER

Δ.Παπανικολάου-Ν.ΜαρκάτοςΑ.Τριπολίτης-Δρ.Ν. Μαρκάτος
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Α.Ζαγγογιάννης-Ν.Μαρκάτος Β.Μουκριώτου-Ν.Μαρκάτος

Η 
ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων της εταιρίας και 
των τοπικών κοινωνιών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα 
και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ). Για την εξασφάλιση του στόχου 

«μηδέν ατυχήματα» η εταιρία βελτιώνει συνεχώς τα πιστοποιημένα 
κατά το διεθνές πρότυπο (OHSAS 18001) Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας των εγκαταστάσεών  της.  
Επιπλέον επενδύει συνεχώς  στην εκπαίδευση των εργαζομένων και 
των συνεργατών της, με επαναλήψεις και νέα προγράμματα,  ώστε να 
εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή, η εμπλοκή και το πραγματικό 
ενδιαφέρον τους, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του γενικού 
και των επιμέρους στόχων ασφάλειας. 
Σε όλους τους παραπάνω τομείς ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει να επιδείξει 
αρκετά επιτεύγματα και εξαιρετικές πρωτοβουλίες όπως:
•  Εφαρμογή νέων διαδικασιών ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις 

του Ομίλου, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, όπως η Διαδικασία 
Διαχείρισης Αλλαγών ή η Αναφορά και Διερεύνηση όλων των 
συμβάντων ασφάλειας και των «παρ’ ολίγον» ατυχημάτων, με την 
καθιέρωση της μεθόδου «why-tree» για ανάλυση σε βάθος.

•  Καθιέρωση παρακολούθησης νέων δεικτών ασφάλειας  που 
αφορούν στην ασφάλεια των διεργασιών (αποφυγή διαρροών, 
πυρκαγιών και εκρήξεων) παράλληλα με τους υφιστάμενους 
δείκτες εργατικών ατυχημάτων (αποφυγή πτώσεων και 
παραπατημάτων).  

•  Διεύρυνση και εντατικοποίηση των πολύπλευρων επιθεωρήσεων 
ασφάλειας από διάφορες επιτροπές του Ομίλου και των 
εγκαταστάσεων. 

Β
ασικό μέλημα της VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ είναι να 
παρέχει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, 
αναγνωρίζοντας και υποστηρίζοντας ότι η Ασφάλεια 
και η Υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας 

αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία. 
Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής η εταιρεία:
•  Ενισχύει την κουλτούρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 

του εργασιακού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ενημέρωση 
και γνώση των υπαλλήλων της και αναλαμβάνοντας την 
προστασία αυτών.

•  Απαιτεί από κάθε υπάλληλο να αναλάβει την ευθύνη για την 
προστασία της δικής του υγείας και ασφάλειας καθώς και των 
συναδέλφων του και της εταιρείας.

•  Αξιολογεί με συγκεκριμένο σύστημα μετρήσεων την απόδοση 
στους τομείς υγείας και ασφάλειας και βελτιώνεται διαρκώς 
ώστε να εξαλείψει τα ατυχήματα.

•  Δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, με ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αέριων 
εκπομπών, υγρών λυμάτων, στερεών απορριμμάτων και 
θορύβου. 

•  Διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας του οποίου 
την αποτελεσματικότητα αποδεικνύει και βελτιώνει σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001 (του 
φορέα TUV AUSTRIA Hellas).

Η προσπάθεια για βελτίωση είναι συνεχής. Πέρα από τα ποσοστά 
και τις στατιστικές, η ασφάλεια αποτελεί τρόπο σκέψης και η 
συλλογική προσπάθεια αποσκοπεί στην εμφύσησή της σε όλα τα 
άτομα που εμπλέκονται με την εταιρεία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Πετρέλαιο & Πετροχημικά

VITEX-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
Χημική Βιομηχανία

SILVER

GOLD

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Σ.Ιωαννίδης-Ν.Μαρκάτος Ι. Κουρής-Α. Χριστοδούλου

Η 
Vestas Hellas έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα Υ&ΑΕ πιστοποιημένο κατά το πρότυπο 
ΟΗSAS 18001, με σκοπό τη διαρκή αναγνώριση των 
επαγγελματικών κινδύνων, τη διαμόρφωση κατάλληλων 

διαδικασιών, τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού σε 
θέματα Υ&ΑΕ και την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού. 
Αναπόσπαστο και κρίσιμο τμήμα του συστήματος Υ&ΑΕ της  Vestas 
είναι και το Σχέδιο Ετοιμότητας σε Έκτακτη  Ανάγκη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Αιολικής Βιομηχανίας, το Σχέδιο 
Ετοιμότητας σε Έκτακτη  Ανάγκης περιλαμβάνει:
•  Περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού σε Ασφαλή Οδήγηση σε 

αντίξοες συνθήκες (χιόνι, λάσπη). 
•  Περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες, 

Πυρασφάλεια και Εκκένωση από ύψος με χρήση ειδικού 
εξοπλισμού.

•  Περιοδικές ασκήσεις ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Κλιμάκια ΕΜΑΚ. 

•  Παροχή και περιοδικός έλεγχος εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
•  Περιοδικές συναντήσεις επισκόπησης ευρημάτων διεξαγωγής 

προηγούμενων ασκήσεων με σκοπό τη λήψη απαραίτητων 
ενεργειών βελτίωσης των σχεδίων ετοιμότητας.

Οι παραπάνω ενέργειες καθιστούν εφικτή τη διατήρηση ενός άρτιου 
Σχεδίου Ετοιμότητας που παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους τις 
ικανότητες να ανταποκριθούν εγκαίρως σε περιστατικά έκτακτης 
ανάγκης, μειώνοντας σε καθημερινό επίπεδο αμφιβολίες και 
προβληματισμούς που ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της 
αιολικής βιομηχανίας μπορεί να προκαλέσει.

T
ο αντικείμενο του ΔΕΣΦΑ, η παρουσία του σε όλη την 
ελληνική επικράτεια και η δέσμευση της Διοίκησης  
είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη δραστηριοποίηση  
της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.  

Από την ίδρυσή της εφαρμόστηκε σύστημα Διαχείρισης κατά 
OHSAS 18001 το οποίο από το 2009 καλύπτει το σύνολο των 
διεργασιών της.
Στόχος της εταιρίας δεν ήταν η πιστοποίηση αλλά η επαγρύπνηση 
του προσωπικού της, η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών 
και μια στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής 
κουλτούρας που έχει ως αποτέλεσμα μια ολιστική προσέγγιση 
όλων των θεμάτων που αφορούν την Υ&ΑΕ. Οι δράσεις της 
στοχεύουν  στην επαγρύπνηση και την ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού, σε συνεργασίες με φορείς, η ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων και η καθιέρωση της κατάλληλης κουλτούρας.
Η συντήρηση και κυρίως η βελτίωση του συστήματος Υ&ΑΕ 
που έχει ως αποτέλεσμα ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
και πνεύματος εμπιστοσύνης από τους περιοίκους, είναι μία 
νοοτροπία που σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτηθεί από κάθε έναν 
εργαζόμενο της εταιρίας. Θεμέλιος λίθος είναι η δέσμευση 
της Διοίκησης και κρίσιμο εργαλείο είναι η αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων δεικτών, μετρήσιμων μεγεθών και του 
εσωτερικού benchmarking των εγκαταστάσεών της, όπου ο 
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

VESTAS HELLAS A.E.
Ανανεώσιμες Πηγές

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Φυσικό αέριο

SILVER

GOLD
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Ι.Κωνσταντινίδης-Α.ΧριστοδούλουΓ.Καραβελάκης-Α.Χριστοδούλου

SILVER

GOLD

Ο 
Όμιλος εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά στοχεύει 
στην υποστήριξη της ανάπτυξης των εργαζομένων σε 
περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, 
διασφαλίζοντας συνθήκες ασφαλούς εργασίας. Το 

2003 η διοίκηση της S&B διακήρυξε το φιλόδοξο στόχο «Μηδέν 
Ατυχήματα» με παροχή πόρων για τη βελτίωση των «συνθηκών» και 
το 2006 εισήγαγε εφαρμογή προληπτικών μεθόδων και διαδικασιών 
εστιασμένων στις εργασιακές πρακτικές στις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση (θεωρητική και 
στο πεδίο εφαρμογής) όλης της Διοίκησης έγινε από ειδικό 
εμπειρογνώμονα με περιοδικό έλεγχο των αποτελεσμάτων και 
του τρόπου εφαρμογής. Μία από τις καλές αυτές πρακτικές που 
πραγματοποιούνται είναι οι «Επισκέψεις Ασφαλείας της Ιεραρχίας 
(ΕΑ)». Η Επίσκεψη Ασφαλείας συνίσταται στην επίσκεψη δύο 
διαδοχικών επιπέδων ιεραρχίας, σε έναν εργαζόμενο για την από 
κοινού αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης 
εργασίας. Με αυτή την  πρακτική: 
•  Γίνεται «ορατή» στο εργοτάξιο/εργοστάσιο η δέσμευση της 

Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας (η πρακτική αυτή ασκείται και 
από τον Δ/ντα Σύμβουλο). 

•  Εξασφαλίζεται αλυσιδωτή παρακίνηση της ιεραρχίας, λόγω της 
εκτέλεσης της ΕΑ από 2 διαδοχικά επίπεδα, με καθορισμό των 
προσδοκιών της υψηλότερης βαθμίδας ασφάλειας. 

•  Ενίσχυση της ασφάλειας με την αναγνώριση - επιβράβευση των 
εργαζομένων.

•  Έμφαση της σημασίας της ασφάλειας με λήψη άμεσων 
διορθωτικών ενεργειών τονίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτή η 
εκτέλεση εργασίας, όταν δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Δ
εδομένης της φύσεως των δραστηριοτήτων της 
Antipollution ANE (εταιρία διαχείρισης αποβλήτων και 
παροχής υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων 
και Καταλοίπων φορτίου πλοίων), η Ασφάλεια και 

Υγεία στην Εργασία, αποτελεί πρωτεύον μέλημά της. Η Διοίκηση 
της εταιρίας δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Υ&ΑΕ, 
μέσω εγκεκριμένων και τεκμηριωμένων διαδικασιών, σε όλα τα 
επίπεδα και από όλους τους εργαζομένους. Η Antipollution έχει 
υιοθετήσει τη φιλοσοφία «Safety First» με στόχο την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεών της καθώς και την παροχή των αναγκαίων 
προστατευτικών μέτρων. Έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή 
του συστήματος Υ&Α Εκατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 
18001:2007. 
Η Antipollution, συνεργάζεται με Ιατρούς Εργασίας, Συμβούλους 
Επαγγελματικής Υγείας και Τεχνικούς Ασφαλείας με στόχο την 
κάλυψη των αναγκών αλλά και την υποστήριξη σε συμβουλευτικό 
επίπεδο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ασφάλεια και τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 
Εκτός από την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές 
ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, στόχος της Antipollution 
αποτελεί η ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας ασφαλείας, 
η οποία στηρίζεται στη συνεχή  εκπαίδευση και ενημέρωση των 
εργαζομένων σε θέματα Υ&ΑΕ, ώστε να  υιοθετούν συμπεριφορές 
προστασίας, διασφάλισης και προαγωγής της υγείας των ιδίων, 
των συνεργατών τους αλλά και τρίτων ατόμων.

ANTIPOLLUTION ANE
Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων

S&B Bιομηχανικά Ορυκτά
Λατομεία & Εξόρυξη

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Α.Παπαδόπουλος-Α.ΧριστοδούλουΔρ.Π.Κωνσταντόπουλος-Α.Χριστοδούλου

SILVER
SILVER

Η  
στρατηγική της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ βασίζεται 
στις αρχές της αειφορίας και εστιάζει στη δημιουργία 
αξιών μακράς πνοής. Επιδιώκει βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ 
θεωρεί  τους ανθρώπους της κύριους συντελεστές της 

συνολικής της επιτυχίας. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα 
από ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκησης που στηρίζεται στην 
εφαρμογή πλήρως εφαρμοσμένων και πιστοποιημένων, διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων, όπως ISO9001, ISO14001, OHSAS 
18001, καθώς και από το Σύστημα Παραγωγής της BSH. 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος Υ&ΑΕ της εταιρίας είναι:
1.  Έμπρακτη δέσμευση και συμμετοχή της διοίκησης στη 

διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
2.  Συνεχείς επενδύσεις σε μέτρα βελτίωσης συνθηκών εργασίας 

και περιβαλλοντικής προστασίας.
3.  Εφαρμογή συστηματικών μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών.
4.  Διαρκής συμμετοχή και ευαισθητοποίηση όλων των 

εργαζομένων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
5.  Δέσμευση προμηθευτών και συνεργατών στην τήρηση των 

αρχών προστασίας Υ&ΑΕ και Περιβάλλοντος.
5.  Τεκμηριωμένα χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων και απουσιών 

λόγω ασθένειας.
6.  Μηδενικό κόστος Μη-Συμμόρφωσης (πρόστιμα), τεκμηριωμένα 

ελάχιστες παρατηρήσεις από κοινωνικούς εταίρους, κρατικούς 
φορείς, επαγγελματικές ενώσεις ή εσωτερικό έλεγχο.

7.  Μακρόχρονη και πρωτοπόρος εφαρμογή  βιώσιμων αρχών 
ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Μ
ια από τις σημαντικότερες αξίες της Kleemann, 
που είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρία, η οποία 
δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής 
και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων 

Ανελκυστήρων, είναι η Υγεία και η Ασφάλεια . Στον τομέα αυτό, η 
δράση της δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της νομοθεσίας, 
αλλά προχωρεί αρκετά βήματα μπροστά, δίνοντας σε όλους 
τους εργαζομένους ένα περιβάλλον εργασίας που συνδυάζει 
την ασφάλεια και την ευεξία. Η ανάπτυξη, η διαχείριση και η 
παρακολούθηση της Υ&ΑΕ γίνεται κεντρικά από την έδρα της 
εταιρίας στο Κιλκίς, ενώ η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις 
θυγατρικές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υ&ΑΕ που εφαρμόζεται 
στην εταιρία, περιγράφει την οργάνωση και τον καταμερισμό των 
ευθυνών, τον προγραμματισμό για την Υ&ΑΕ, τη συμμετοχή των 
εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και τις διαδικασίες Υ&ΑΕ. 
Επίσης, το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί για την εταιρία το κύριο 
εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής και του καθορισμού 
των στόχων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς το βέλτιστο 
αποτέλεσμα.
Οι απαιτούμενοι πόροι και ο προγραμματισμός αναλύονται 
και ορίζονται σε ετήσια βάση,  έτσι ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου. Οι δράσεις, οι ενέργειες 
και οι στόχοι ορίζονται με γνώμονα τη ρεαλιστικότατα και την 
αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε κάθε επίτευγμα να είναι μόνιμο και 
διαχρονικό.

KLEEMANN HELLAS
Βιομηχανία Ανελκυστήρων

BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.
Οικιακές Συσκευές
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Κ.Γεωργιάδης-Α.ΧριστοδούλουΑ.Μπίκας-Α.Χριστοδούλου

SILVER
SILVER

Σ
τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE η διασφάλιση των 
ιδανικότερων συνθηκών εργασίας αποτελεί πρωταρχικό 
σκοπό, ο οποίος επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση και 
εφαρμογή από το 2004 ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το 
πρότυπο OHSAS 18001:2007. 
Η εταιρεία ακολουθεί πιστά το σύνολο καλών πρακτικών ασφαλούς 
εργασίας όπως ορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και 
Υγιεινής και αφορούν σε τομείς όπως ο φωτισμός, η εργονομία του 
χώρου, οι συνθήκες θορύβου και θερμοκρασίας, η διαχείριση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η πυρασφάλεια και η χρήση εργαλείων και 
μηχανημάτων. 
Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των 
εργαζομένων, με στόχο την ενημέρωση, πρόληψη και διασφάλιση 
άριστων συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι 
της εταιρείας στην Ξάνθη εντάσσονται σε ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία ξεπερνούν τις 4.500 ώρες ετησίως, 
με κύρια αντικείμενα την εργασία με το Μόλυβδο, την παροχή 
Πρώτων Βοηθειών, τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς 
επίσης το Περιβάλλον και την Ποιότητα. Πρόσθετα, δύο ιατροί με 
εξειδίκευση στην ιατρική εργασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ 
εξειδικευμένο στέλεχος πλήρους απασχόλησης παρακολουθεί 
καθημερινά μετρήσεις, εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις και προτείνει 
διορθωτικά μέτρα. Βασικό αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι η 
συμβατότητα με την παγκόσμια νομοθεσία η οποία θέτει τα 40 μg/dl 
ως επιτρεπτό όριο Μολύβδου στο αίμα, ενώ βάσει μετρήσεων 90% 
των εργαζομένων έχουν μετρήσεις λιγότερο από 30. 

Η
Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ OTIS ΑΒΕΤΕ, δραστηριοποιούμενη στον 
κλάδο των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων και 
διαδρόμων, έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και διατηρεί ένα 
σύστημα διαχείρισης του Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας (EHS management system). Παράλληλα, η εταιρεία 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την ποιότητα, OHSAS 18001 
για την ασφάλεια και ISO 14001 για το περιβάλλον. Το σύστημα 
διαχείρισης EHS δομείται από τα παρακάτω 12 Στοιχεία:
1.  Γραπτή δέσμευση όλων για την πολιτική και τους στόχους EHS.
2.  Οργάνωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την πορεία 

του προγράμματος.
3.  Εξέταση των δεικτών απόδοσης και διορθωτικές ενέργειες.
4.  Κατανομή ρόλων, αναγνώριση καλών αποδόσεων, εφαρμογή 

ποινών για παραβίαση κανόνων.
5.  Εκτίμηση Κινδύνων, Πρόληψη και Έλεγχος. 
6. Διαρκής Επιμόρφωση και Εκπαίδευση. 
7.  Επικοινωνία θεμάτων EHS με διάφορα μέσα.
8.  Εγχειρίδιο ασφάλειας, safety instructions SI για τεχνικούς, 

εσωτερικοί κανονισμοί SAF, παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας.
9.  Έλεγχοι ασφάλειας σε εργοτάξια, επιθεώρηση οχημάτων και 

εργαλείων, επιθεώρηση ΜΑΠ, εσωτερικός έλεγχος από τμήμα 
EHS, ανεξάρτητος έλεγχος συστήματος από το εξωτερικό.

10.  Έρευνες σε Ατυχήματα.
11.  Έλεγχος και διαχείριση αρχείων και εγγράφων.
12.  Αξιολόγηση Προγράμματος.
Η εφαρμογή όλων των παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή 
βελτίωση στο συνολικό σκορ, καθώς και τα μηδέν εργατικά ατυχήματα 
που παρουσιάζει για το 2014 η εταιρεία σε όλη την Ελλάδα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ
Αποθήκευση Ενέργειας

Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ OTIS ΑΒΕΤΕ
Βιομηχανία Ανελκυστήρων

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Γ.Σχίζας-Α.Χριστοδούλου Β.Χαλκιάς-Θ.Κωνσταντινίδης

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ
Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
Καπνοβιομηχανία

Η 
μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια αποτελεί βασικό 
μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε., εταιρείας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης 
του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού. Πέραν 

των συμβατικών υποχρεώσεων και προκειμένου να υλοποιήσει 
τους στόχους της που είναι: • Ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων 
• Ενσωμάτωση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στη λήψη 
των αποφάσεων και στην άσκηση των καθηκόντων στελεχών και 
εργαζομένων • Προστασία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος, 
όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία• Ενεργοποίηση και συμμετοχή του 
ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η ασφάλεια να αποτελεί καθημερινή 
εργασιακή συμπεριφορά και • Εκπαίδευση και ενημέρωση του 
ανθρώπινου δυναμικού σε σχετικά θέματα. Πιστοποιήθηκε κατά 
OHSAS 18001:2007 (2008), ISO 9001:2008 (2009) και ISO 
39001:2012 (2014) προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους και το 
όραμά της για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
Η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες και οδηγίες για:
•  τον καθορισμό, με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων,  

των κανόνων υγείας και ασφάλειας,
•  τη συνεχή εφαρμογή των κανόνων από τους εργαζόμενους,  

κυρίως για τη δική τους ασφάλεια,
•  την αναθεώρηση, όπου και αν αυτή χρειάζεται, στις ήδη 

υπάρχουσες διαδικασίες / οδηγίες.
Στα πλαίσια παρακολούθησης των παραγόντων που πιθανόν 
να επηρεάσουν την ασφάλεια & την υγεία των εργαζομένων 
υλοποιούνται καινοτόμες δραστηριότητες μέσω ερευνητικών 
προγραμμάτων και συνεργασιών με πανεπιστήμια, κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς.

Α
ναγνωρίζοντας την Υγιεινή και την Ασφάλεια των 
εργαζομένων ως ύψιστη Αξία και καθοριστικό παράγοντα 
της επιχειρηματικής της κουλτούρας, η εταιρία 
«Παπαστράτος», θυγατρική του ομίλου Philip Morris 

International, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των ατυχημάτων και ασθενειών των εργαζομένων της.
Για την οργάνωση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την 
παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
Υ&ΑΕ η εταιρία έχει στελεχώσει το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγιεινής 
και Ασφάλειας (EHS&S), που ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργιών, με 
3 κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη. Επίσης, η εταιρία απασχολεί 
μόνιμα Ιατρό Εργασίας, διαθέτοντας παράλληλα ένα πλήρως 
εξοπλισμένο ιατρείο. Οι βασικοί «σταθμοί» της εταιρίας στον 
τομέα Υ&ΑΕ, από το 2008 -έτος έναρξης λειτουργίας στις νέες 
εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο- έως σήμερα, συνοψίζονται 
ως εξής:
• 2009: Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.
•  2011: Πρόγραμμα «Μηδενικής Ανοχής σε Ανασφαλείς 

Συνθήκες», Δέσμευση όλων για την εξάλειψη των Ανασφαλών 
Συνθηκών.

•  2012: Θέσπιση “Mission Zero”, Πορεία προς την κατάκτηση της 
Αριστείας και την επίτευξη «Μηδενικών Ατυχημάτων».

•  2013: Πρόγραμμα «Ηγεσία και Ασφάλεια», Δέσμευση όλων για 
εξάλειψη των Ανασφαλών Συμπεριφορών.

•  2013: «Ασφάλεια Εταιρικού Στόλου Οχημάτων».
Από το 2009 έως και το 2013, επιτεύχθηκε μείωση των ατυχημάτων 
με απουσία από την εργασία κατά 90% και μείωση των ατυχημάτων 
με παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής περίθαλψης κατά 76%.

SILVER

GOLD



18

P.Corbett-Θ.Κωνσταντινίδης Σ.Σιδερίδου-Θ.Κωνσταντινίδης

Η 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ως στρατηγικός επενδυτής στο 
συγκρότημα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
αφιέρωσε από το έτος 2000 μεγάλο μέρος της 
επένδυσής της για την δημιουργία υγιεινής και 

ασφάλειας τόσο στο χώρο εργασίας για τους εργαζομένους της, 
όσο και στους χώρους διαμονής για τους πελάτες του τουριστικού 
συγκροτήματος. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δημιούργησε:
•  Ανεξάρτητη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, για την προστασία 

των εργαζομένων και των πελατών της από τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, από κάθε είδους 
απόβλητα. 

•  Συνεργασία με εταιρεία παροχής υγείας για μόνιμη παρουσία 
στον χώρο εργασίας του προσωπικού και διαμονής των 
πελατών. 

•  Την αναγκαία υποδομή στις εγκαταστάσεις. 
•  Την τήρηση των κανόνων υγείας που καθορίζονται επίσημα από 

την τόσο στους χώρους διαμονής, εργασίας και σίτισης των 
εργαζομένων, όσο και στους χώρους αναψυχής, διαμονής και 
διατροφής των πελατών.

•  Τη χρήση ευρέως βιολογικών προϊόντων που παράγονται στο 
Πόρτο Καρράς.

•  Την τήρηση σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων αδειών 
λειτουργίας.

•  Την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας αλλά και με σεμινάρια όλου 
του προσωπικού του συγκροτήματος.

SILVER
SILVER

Porto Carras Grand Resort
Ξενοδοχεία & Εστίαση

E
ργασία σε ύψος, ισχυροί άνεμοι, πρόσβαση με σχοινιά, 
υποβρύχιες εργασίες, εργασίες εν ώρα κυκλοφορίας είναι 
μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τμήμα 
Δομικής Συντήρησης της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας τόσο για τους 
χρήστες της γέφυρας, όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτήν, 
αποτελεί καθημερινή μέριμνα για την παραχωρησιούχο εταιρία 
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. Στην προσπάθεια να συνεχίσει την «αναίμακτη» 
κληρονομιά από την περίοδο της κατασκευής και συμβαδίζοντας 
με τις αρχές της κύριας μετόχου της, Vinci Concessions, έχει ως 
θεμελιώδη αρχή τη συνεχή επιδίωξη για «Κανένα Ατύχημα».
Στα 10 χρόνια λειτουργίας, η ομάδα συντήρησης έχει διαμορφωθεί 
σε μια σύνθεση από μηχανικούς, εξειδικευμένους τεχνικούς και 
εργατικό δυναμικό. Το τμήμα συντήρησης στηρίζει τη στρατηγική του 
για την Υγεία και Ασφάλεια σε δυο βασικούς πυλώνες: τη συστημική 
προσέγγιση των εργασιών και την καλλιέργεια κουλτούρας 
ασφάλειας.
Οι εργασίες προετοιμάζονται εκτενώς με ένα σύνολο τεχνικών 
εγγράφων, τα οποία διερευνούν και προσδιορίζουν μεταξύ άλλων 
τη μεθοδολογία, την εκτίμηση επικινδυνότητας και τα μέτρα 
προστασίας. Οι υπεύθυνοι διασφαλίζουν την επικαιροποιημένη 
ενημέρωση των εργαζομένων δίνοντας κατάλληλες οδηγίες, 
καθώς και την ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών βάσει των 
προβλεπόμενων. Ταυτόχρονα επαληθεύουν τη μεθοδολογία 
εντοπίζοντας με την επί τόπου επίβλεψη πιθανές βελτιώσεις. 
Οι τεχνικοί και το εργατικό δυναμικό συμμετέχουν ενεργά στη 
διαδικασία επισημαίνοντας ανάγκες κατά την εφαρμογή. 

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Κ.Ψαραύτης-Θ.Κωνσταντινίδης Ε.Γεράση-Θ. Κωνσταντινίδης

Η 
θωράκιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας του προσωπικού 
και η προστασία του περιβάλλοντος εργασίας αποτελούν 
στόχο πρωταρχικής σημασίας για τις Μονάδες 
Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), 

οι οποίες υποστηρίζουν και επεκτείνουν τις σχετικές δραστηριότητες 
και δράσεις του Ομίλου. Προς αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζεται 
θεσμοθετημένο Πλαίσιο Υγιεινής & Ασφάλειας και έχει θεσπιστεί 
Υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων του Κτιρίου 
καθώς και εντεταλμένα Περιβαλλοντικά στελέχη, που συνεργάζονται 
αδιάλειπτα με την Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων.  
Παράλληλα, το Μηχανογραφικό Κέντρο (Μ.Κ.) της ΕΤΕ: 
•  Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα των Βαλκανίων, σχεδιασμένο 

και κατασκευασμένο με τα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής και 
ασφάλειας.

•  Είναι πλήρως απαλλαγμένο από επιβλαβή υλικά (π.χ. μόλυβδο, 
αμίαντο).

•  Λειτουργεί ως «πράσινο κτίριο», διασφαλίζοντας περιβάλλον 
θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού φιλικό προς τους εργαζόμενους.

•  Διατηρεί, στις εγκαταστάσεις του, μόνιμα στελεχωμένο πολυ-ιατρείο.
•  Εποπτεύεται από εντεταλμένο Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό 

Ασφαλείας.
•  Είναι χαρακτηρισμένο ως «Ανεξάρτητο Ίδρυμα Πολιτικής Άμυνας»*, 

ικανοποιώντας τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 117(I)/1996 και τον 
τροποποιητικό του 42(I)/1998.

*  «Πολιτική άμυνα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τις διατάξεις του άρθρου 
61 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 (Πρωτόκολλο Ι), όπως έχει κυρωθεί με τον περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
(Πρωτόκολλον Ι) των Συμβάσεων της Γενεύης (Κυρωτικό) Νόμο του 1979.

Γ
ια την ΙΚΕΑ η Ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων της! Μαζί με την Ανάπτυξη, την Αξιοκρατία 
και τον Αλληλοσεβασμό συνθέτουν τους 4 άξονες που 
καθορίζουν όλες τις ενέργειες της εταιρίας για την καλύτερη 

δυνατή καθημερινή ζωή των εργαζομένων και των πελατών της!  
Στον Τομέα της Υγιεινής & Ασφάλειας, θεμελιώδεις και συνεχείς 
στόχοι για την ΙΚΕΑ αποτελούν:
•  Η αναγνώριση & αξιολόγηση των κινδύνων σε κανονική και ιδίως 

σε μη κανονική λειτουργία.
•  Ο σεβασμός  των νομοθετικών απαιτήσεων,  των προτύπων και 

των εσωτερικών οδηγιών.
•  Η ανοιχτή και διαφανής επικοινωνία, για όλα τα θέματα  που 

αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια.
•  Η συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής 

& Ασφάλειας.
•  Η συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης & 

διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση 
και βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των 
στόχων.

Κάθε κατάστημα ΙΚΕΑ διαθέτει ξεχωριστό τμήμα Υγιεινής & 
Ασφάλειας (Ομάδα Safety) καθώς επίσης και εσωτερικές 
ομάδες Πυρασφάλειας και Α’ Βοηθειών, οι οποίες λαμβάνουν 
πιστοποιημένη εκπαίδευση. Τέλος, η εταιρία φροντίζει συνεχώς για 
την καλή υγεία των εργαζομένων της, προσφέροντας σημαντικές 
παροχές προς όλους, ενώ υλοποιεί μια σειρά από δράσεις με 
γνώμονα την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων, καθώς 
και την ευαισθητοποίηση και την παρακίνησή τους με στόχο μία 
καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

HOUSE MARKET AE (IKEA)
Λιανικό Εμπόριο

GOLD
GOLD
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Θ. Χριστοπούλου-Γ.ΜαυριδάραςΟυ. Αικατερινάρη - Θ. Κωνσταντινίδης

Β’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety 
σε Δραστηριότητες

GOLD
GOLD

Η 
ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος, 
που σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο (περίπου 
3-5 θάνατοι ανά 1.000 περιπτώσεις ασθενών). Η 
Ελλάδα δεν θεωρείται ενδημική στην ασθένεια και 

ο εμβολιασμός σε παιδιά >1 έτους έγινε υποχρεωτικός από το 
2013. Για την πρόληψη της νόσου διατίθεται αποτελεσματικό και 
ιδιαίτερα ασφαλές εμβόλιο που παρέχει ανοσία για 20 έτη. 
Στον ΟΤΕ υπάρχουν 3 ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται 
στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό είτε λόγω συχνής επαφής 
με λύματα ή/και λόγω δυσκολίας πρόσβασης σε νερό για το 
πλύσιμο των χεριών τους πριν λάβουν τροφή ή καπνίσουν, επειδή 
εργάζονται εκτός δομών ΟΤΕ. Πρόκειται για τις εργαζόμενες στην 
καθαριότητα, τους τεχνικούς άρσης καλωδιακών βλαβών και τους 
συντηρητές καρτοτηλεφώνων.
Η εταιρία ξεκίνησε πιλοτικά με τις εργαζόμενες στην καθαριότητα 
ενός από τα μεγάλα κτίρια ΟΤΕ της Αθήνας για να εκτιμηθεί το 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού.  Οι 
εργαζόμενες που δέχτηκαν να συμμετάσχουν εξετάστηκαν για 
τη θετικότητα του αντισώματος αντι-HAV (ολικό) και οι αρνητικές 
(επίνοσες) εμβολιάστηκαν  με inj. HAVRIX ενηλίκου σε δύο δόσεις 
με μεσοδιάστημα 6 μηνών.
Τα θετικά αποτελέσματα του εμβολιασμού στην ψυχολογία των 
εργαζομένων σε συνδυασμό με τις αμελητέες παρενέργειες του 
εμβολίου οδήγησαν στην ταχύτατη εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
πλευράς των εκτιθέμενων εργαζομένων στον ΟΤΕ πανελλαδικά 
και ήδη έχει δρομολογηθεί ή/και εφαρμόζεται η ανίχνευση του 
αντισώματος (πρώτη φάση) και ο εμβολιασμός (δεύτερη φάση) 
των επιλεγμένων εργαζομένων.

Κ
εντρικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας χειρίζεται η 
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες 
της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. Από το 2012 η ΔΥΑΕ είναι 

αδειοδοτημένη Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΞΥΠΠ) με δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες  Προστασίας και 
Πρόληψης σε πελάτες εντός και εκτός Ομίλου ΔΕΗ. Από το 2012 
η ΔΥΑΕ διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 
9001:2008. Ανάμεσα στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τη 
ΔΥΑΕ συγκαταλέγονται οι:
•  Δημιουργία του πλαισίου για την εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας και εναρμόνιση με κάθε 
νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία.

•  Λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την προστασία 
των εργαζομένων αλλά και των τρίτων. 

•  Προμήθεια και διακίνηση σε όλες τις Μονάδες υλικών Ασφάλειας.
•  Συντονισμός και υποστήριξη του έργου των Τεχνικών Ασφάλειας 

και των Ιατρών Εργασίας.
•  Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
•  Εκπόνηση «Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων».
•  Έκδοση της Ετήσιας Στατιστικής των Ατυχημάτων.
•  Τήρηση Ιατρικού Φακέλου για κάθε εργαζόμενο. 
Στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής και στις Μονάδες των 
Ορυχείων λειτουργούν 28  πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία 
στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό (75 άτομα περίπου) και 30 
ασθενοφόρα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία σε ειδικές 
περιπτώσεις εξυπηρετούν και τις τοπικές κοινωνίες.

ΟΤΕ
Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας

ΔΕΗ Α.Ε.  / Διεύθυνση Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ)
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

α’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety 
σε εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς
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Β.Βλαχογιάννης-Γ.ΜαυριδάραςΒ. Δημοπούλου-Γ. Μαυριδάρας

SILVER

Β’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε Δραστηριότητες

Η 
Vitex δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία, 
στην υγεία, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον, 
εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
που κατοχυρώνουν την Υγιεινή και την Ασφάλεια των 

εργαζομένων, σχεδιάζοντας και παράγοντας προϊόντα ασφαλή 
προς τη δημόσια υγεία και φιλικά προς το περιβάλλον.
Η εταιρία έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια ένα ετήσιο 
Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας το οποίο υλοποιείται με 
συγκεκριμένο προγραμματισμό. Σε ό,τι αφορά την προαγωγή 
της Υγείας & Ευεξίας, δημιουργήθηκε το Vitex Running Team 
που ενσαρκώνει για την εταιρία συγκεκριμένες θεμελιώδεις 
αξίες όπως η ομαδικότητα, η άριστη φόρμα, ο καθαρός νους. 
Οι περισσότεροι ξέρουμε την Vitex ως βιομηχανία παραγωγής 
χρωμάτων που καλύπτει με χρώμα τους χώρους που ζούμε και 
εργαζόμαστε. Τον τελευταίο καιρό, όμως, με σύνθημα «Τρέχουμε 
και Χρωματίζουμε την Ελλάδα» και με τις πολύχρωμες εμφανίσεις 
της, η Vitex Running Team τονώνει την υγεία συνδυάζοντας 
αρμονικά χρώμα και τρέξιμο. Η ομάδα έχει ήδη λάβει μέρος στα 
10 χλμ. του Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013, 10 χλμ.και 
20 χλμ. Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ), στα 10 χλμ. 
του 9ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μεγ. Αλέξανδρου, στα 10 χλμ.
Run Greece Ιωαννίνων, στον 1ο Ημιμαραθώνιο Ναυπλίου, στον  
3ο Ημιμαραθώνιο Αθηνών & στον 2ο Ημιμαραθώνιο Πάρνωνα, 
στον 19ο Γύρο Κυπαρισσίας και η ιστορία ολοκληρώνεται με τη 
συμμετοχή στον Κλασσικό Μαραθώνιο στο τέλος του 2014, ενώ 
προετοιμάζεται το πρόγραμμα του 2015.

Σ
τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της κρίσης στην 
Ελλάδα, ο πρωταρχικός στόχος της JOHNSON & 
JOHNSON ήταν να επενδύσει στην ευημερία και 
την υγεία του προσωπικού της, μεγιστοποιώντας τα 

υπάρχοντα προγράμματα και εργαλεία, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες των υπαλλήλων της και αυξάνοντας την επίγνωσή τους 
γύρω από αυτό το κρίσιμο θέμα. Η εταιρία, άλλωστε, πάντα 
εστίαζε σε προγράμματα υγείας και ευεξίας. 
Το νέο πρόγραμμα Υγείας & Ευεξίας βασίζεται σε πέντε πυλώνες: 
Φυσική άσκηση, υγιεινή διατροφή, ασφάλεια της υγείας σε 
συνδυασμό με την προσοχή στο περιβάλλον, προγράμματα 
βοήθειας/υποστήριξης υπαλλήλων και εθελοντικές δράσεις. 
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με προγραμματισμένες 
δράσεις σχετικές με τους βασικούς πυλώνες. Ετσι, στο πρόγραμμα 
Υγείας και Ευεξίας οι υπάλληλοι της εταιρίας έχουν την ευκαιρία 
να ασκούνται στη Yoga, Tae Bo, Zumba κ.λπ. Η σωματική άσκηση 
συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή, καθώς παρέχονται υγιεινές 
επιλογές τροφής στο καθημερινό της menu, αλλά και συμβουλές 
από διατροφολόγο για υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Ο Γιατρός 
της εταιρείας, η νοσοκόμα και ο τεχνικός ασφαλείας παρέχουν 
μηνιαία οδηγίες περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγείας. Κάθε 
μήνα γίνεται προσπάθεια μετάδοσης πληροφοριών για σημαντικά 
θέματα όπως η εργονομία, η ασφαλής οδήγηση, περιβαλλοντικές 
συμβουλές κ.λπ.  Με το πρόγραμμά EAP παρέχεται ψυχολογική 
υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, αλλά και δυνατότητα 
επίσκεψης του προσωπικού σε Σύμβουλο ψυχολογικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης.

VITEX
Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας

JOHNSON & JOHNSON  
HELLAS AEBE
Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας

BRONZE

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Γ.Σκρουμπέλος-Μ.ΧριστόληςΜ.Ρούσσος-Μ.Χριστόλης

GOLD

ACRM Α.Ε.
Καμπάνιες

ISS FACILITY SERVICES
Καμπάνιες

Η 
ACRM A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της Ασφάλειας 
& Υγείας με γνώμονα το διαρκές της όραμα που 
εκφράζεται από το σύνθημα «Οικοδομώντας την 
ευημερία σας». Έρευνες σε πολυπληθή δείγματα 

εργαζομένων στην Ελλάδα κατέδειξαν ότι το 60% των 
ατυχημάτων σχετίζονται καθαρά και μόνο με τη συμπεριφορά 
των ανθρώπων. Αν και ουδείς θέλει να πάθει ατύχημα, τόσο η 
έλλειψη κουλτούρας Ασφάλειας & Υγείας στη χώρα μας όσο 
και η εργασιακή καθημερινότητα αλλά και η εξοικείωση με τον 
κίνδυνο, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι οδηγούν 
σε ατυχήματα. Η ACRM A.E. ανέπτυξε προωθητικές ενέργειες 
εκμεταλλευόμενη την τεχνολογία, την κοινωνική δικτύωση και την 
ευρεία πελατειακή, και όχι μόνο, βάση για να μεταδώσει σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μηνύματα υπενθύμισης-
ευαισθητοποίησης.
Οι δράσεις αυτές, οι οποίες συνεχίζονται και ενισχύονται με 
αμείωτη ένταση και πίστη στο αποτέλεσμα, περιλαμβάνουν διανομή 
Ενημερωτικού Δελτίου θεμάτων Α&Υ και έκδοση/διανομή 31 
θεματικών φυλλαδίων και αφισών Α&Υ. Επιπρόσθετα, με έναυσμα 
τις Εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Α&Υ, η 
ACRM A.E. έχει αναρτήσει στο YouTube δίγλωσσες προωθητικές 
ταινίες πολύ μικρού μήκους σχετικές με τις εκστρατείες πάντα με 
γνώμονα την καθολικότητα των επιπτώσεων στη ζωή μας με ενιαίο 
καταληκτικό σύνθημα των ταινιών «Δούλεψε με ασφάλεια, ζήσε 
με ασφάλεια». Επίσης, η ACRM A.E., σε συνεργασία με γνωστό 
ξενοδοχείο στα Βόρεια Προάστεια, οργανώνει ετήσιες θεματικές 
προωθητικές εσπερίδες για στελέχη επιχειρήσεων ώστε να 
μπορέσει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δέσμευση στα θέματα Α&Υ.

Ο
όμιλος ISS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 
1977 και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζομένους 
στους κλάδους των: Facility Services, Cleaning 
Services, Support Services, Property Services, 

Catering Services, Security Services. 
Η εξασφάλιση Υγιεινής και Ασφάλειας και σωστών συνθηκών 
στους χώρους εργασίας αποτελεί κύρια στρατηγική της εταιρίας. 
Με μότο «Κάντε τους κανόνες μας ομπρέλα προστασίας» η 
ISS διοργάνωσε φέτος μια καμπάνια ενημέρωσης για όλο 
το ανθρώπινο δυναμικό της,  με στόχο την ευαισθητοποίηση  
πάνω σε θέματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας. Η 
καμπάνια έχει τίτλο «Me & You», με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο 
και συμπεριλαμβάνει μια σειρά εορταστικών ενεργειών που 
πραγματοποιούνται στις 28 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής 
και Ασφάλειας. Με δύο παράλληλες εκδηλώσεις στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκαν οι άνθρωποι της ISS (τόσο το 
Διοικητικό Προσωπικό όσο και οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής) 
για θέματα που είναι απαραίτητα όχι μόνο κατά τη διάρκεια 
της εργασίας αλλά για όλη τη ζωή όπως: πυρασφάλεια και 
πυροπροστασία, πρώτες βοήθειες, διαχείριση κρίσεων και σωστή 
στάση σώματος. 
Η καμπάνια ενισχύθηκε με videos που παρουσίασαν τη στρατηγική 
της ISS με δημιουργικό και πολύ ευχάριστο τρόπο, ενώ 
μοιράστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες,  εικονογραφημένο  
εγχειρίδιο με τα DO’s και DONT’s στο χώρο εργασίας, 
αναμνηστικές κονκάρδες και ένα μικρό κιτίο πρώτων βοηθειών.

SILVER
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Α.Λιάλιος-Μ.ΧριστόληςΑ.Κατσικογιάννη-Μ.Χριστόλης

SILVER

Η 
Διεύθυνση Ασφάλειας των εγκαταστάσεων 
Ασπροπύργου και Ελευσίνας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΕΛΠΕ) διοργάνωσε για πρώτη φορά 
το 2013 για τους εργαζόμενους των δύο διυλιστηρίων 

εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» (Ι.Ο.ΑΣ). 
Η εκπαίδευση είχε στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του προσωπικού στην πρόληψη οδικών δυστυχημάτων, πέραν 
της εκπαίδευσής τους στην εφαρμογή των κανόνων οδικής 
συμπεριφοράς εντός των εγκαταστάσεων. Εφαρμόσθηκε ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής και κυκλοφοριακής αγωγής 
(AVENUE for Traffic Safety), το οποίο είχε στόχο τη μείωση των 
δυστυχημάτων μέσω θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού. 
Στις παρουσιάσεις προβλήθηκαν πραγματικά παραδείγματα 
ανασφαλούς οδήγησης, χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός 
προσομοιωτών και δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για την 
υιοθέτηση σωστής οδικής συμπεριφοράς στην καθημερινότητα 
από εξειδικευμένους συνεργάτες.
Βασικό και εντυπωσιακό κομμάτι της εκπαίδευσης ήταν η 
χρήση προσομοιωτών, για ανατροπή, πρόσκρουση, απόσπαση 
προσοχής κ.ά., ώστε οι χρήστες να βιώσουν τους κινδύνους 
και τη δυσφορία που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα. Άλλο 
πρωτότυπο σημείο ήταν όταν οι χρήστες κλήθηκαν να εκτελέσουν 
ασκήσεις φορώντας ειδικά γυαλιά που αλλοιώνουν την όραση, 
ώστε να προσομοιωθεί όσο είναι δυνατό η κατάσταση μέθης κατά 
την οδήγηση. Κάθε δραστηριότητα και άσκηση συνοδεύτηκε από 
συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών στα αντίστοιχα θέματα. 

Π
άντα πιστή στις αξίες της η Coca-Cola Τρία Έψιλον, 
αλλά  και ευαισθητοποιημένη σε σχέση με θέματα 
υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, από 
το 2011 οργανώνει κάθε χρόνο εκστρατείες/καμπάνιες 

Υγείας & Ασφάλειας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα για διάστημα 
μιας ολόκληρης εβδομάδας στα εργοστάσια και τις εν γένει 
εγκαταστάσεις όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. 
Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο επιλέγεται ένα συγκεκριμένο θέμα 
και σχηματίζεται μία ομάδα εργασίας, η οποία στελεχώνεται από 
αντιπροσώπους από διαφορετικές χώρες, κυρίως δε από Τεχνικούς 
Ασφαλείας, Υπεύθυνους Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και 
Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και είναι επιφορτισμένη με τη 
μελέτη και τη σωστή οργάνωση της όλης εκστρατείας. 
Οι σχετικές εκστρατείες, στην προσπάθεια της εταιρίας για τη 
μεγαλύτερη δυνατή απόδοσή τους δια της ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού της, περιλαμβάνουν τόσο εκπαιδευτικές συνεδρίες 
και διανομή τεχνικών δελτίων και ενημερωτικού υλικού, τα οποία 
συνοδεύονται από κουίζ και ερωτηματολόγια, όσο και τοποθέτηση 
και ανάρτηση αφισών και φωτογραφιών στους χώρους εργασίας, 
καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού στους χώρους 
εστίασης. Ενισχύονται δε και μέσω της αποστολής e-mails και 
sms και της βράβευσης εργαζομένων για τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα υποβολής προτάσεων ή παιχνίδια και την εν γένει 
διαδικασία διάδοσης καλών πρακτικών από όλες τις χώρες όπου 
δραστηριοποιείται η Coca-Cola Τρία Έψιλον.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & 
Ευαισθητοποίησης

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
Καμπάνιες

GOLD

Β’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε Δραστηριότητες
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Μ.Τολάκη-Μ.ΧριστόληςΧ.Μπαράκος-Μ.Χριστόλης

Η 
3Μ έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
υλικό βασιζόμενο στα 4 βασικά βήματα που 
απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η καλή χρήση 
των σωστών μέσων προστασίας, κάτι που βοηθά 

τους εργαζομένους να προστατεύονται αλλά και να είναι 
αποδοτικότεροι, ενώ παράλληλα βοηθά τις επιχειρήσεις στην 
κανονιστική προσαρμογή, στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και κοινωνικής ευθύνης. 
Το πρόγραμμα βασίζεται στο μήνυμα ότι κανείς δεν προστατεύεται 
σωστά αν δεν γνωρίζει από τι κινδυνεύει, οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι 
τι επιπτώσεις έχουν στη υγεία του κάθε εμπλεκόμενου, ποια είναι 
τα κριτήρια επιλογής και πώς εκπαιδευόμαστε για τη σωστή χρήση 
των μέσων.
Η εκπαίδευση παρέχεται σε μηνιαία βάση χωρίς κόστος για 
τους συμμετέχοντες και περιλαμβάνει τις ενότητες όπου η 3Μ 
διαθέτει ειδικευμένη τεχνογνωσία (προστασία αναπνοής, ακοής, 
όρασης, κεφαλής και προσώπου, ορατότητα), αλλά και θέματα 
που σχετίζονται με την παθητική προστασία εγκαταστάσεων 
(πυροπροστασία, αντιολίσθηση, ασφάλεια υαλοπινάκων).
Το 2013 το πρόγραμμα παρακολούθησαν 400 εργαζόμενοι, 
ενώ λόγω του ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε και σε 
εγκαταστάσεις πελατών της εταιρίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία 
σε περισσότερους από 1000 εργαζόμενους να αλλάξουν τον 
τρόπο που αντιμετώπιζαν μέχρι τότε την εργασιακή ασφάλεια.

Κ
εντρικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας χειρίζεται η 
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες 
της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. Η ΔΥΑΕ συνεργάζεται με 

τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ) για τη διοργάνωση και την 
υλοποίηση σεμιναρίων με συμμετοχή στελεχών της, Τεχνικών 
Ασφάλειας, Ιατρών Εργασίας, αλλά και εξωτερικών φορέων όποτε 
κρίνεται απαραίτητο.
Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, παρέχει υποστήριξη και 
συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.λπ., στο πλαίσιο 
δράσεων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, συχνά σε 
συνεργασία και με άλλες Διευθύνσεις όπως η Διεύθυνση Εταιρικών 
Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ). Μεταξύ των δράσεων που 
αναλαμβάνονται συνεχώς εδώ και δεκαετίες στον εκπαιδευτικό/
ενημερωτικό τομέα, συγκαταλέγονται:
•  Συντονισμός και υποστήριξη του έργου των Τεχνικών Ασφάλειας 

(Τ.Α.) και των Ιατρών Εργασίας (Ι.Ε.), που απασχολούνται στις 
Μονάδες του Ομίλου.

•  Έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού με θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

•  Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα υγείας, 
ασφάλειας της εργασίας, ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού 
εργασίας και των ΜΑΠ. 

•  Εκπαίδευση και λήψη πιστοποίησης στις Α’ Βοήθειες.
•  Εκπόνηση σχεδίων και πραγματοποίηση ασκήσεων αντιμετώπισης 

έκτακτων καταστάσεων.
•  Εκπαίδευση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Επιχείρησης 

στα θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ)
Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & 
Ευαισθητοποίησης

3M HELLAS 
Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & 
Ευαισθητοποίησης

SILVER
SILVER
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Δ.Προβατάς-Γ.ΛαμπρινόςΣ.Σιδερίδου-Γ.Λαμπρινός

SILVER
SILVER

Μ
ε την υλοποίηση επαρκούς θεσμικού και νομοθετικού 
πλαισίου θωρακίζεται η Υ&Α στην εργασία, 
καθορίζοντας τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
κτηρίου, το σχεδιασμό των χώρων και θέσεων εργασίας, 

τα μέτρα πρόληψης κινδύνου και προστασίας των εργαζομένων. 
Εξειδικευμένοι επιστήμονες, διενεργούν τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους καλής λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας. Εισηγούνται, 
εποπτεύοντας την υλοποίηση προτάσεων πρόληψης ασθενειών, 
εξάλειψης πηγών κινδύνου, βελτίωσης εργασιακού περιβάλλοντος, 
ευεξίας. Λόγω εφαρμογής νέων τεχνολογιών απαιτείται γρήγορη 
προσαρμογή, διαμορφώνοντας νέες μορφές πολιτικής Y&A.
Ο Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, ασκεί ρόλο 
Υπεύθυνου Κτηρίου, συντονίζει και εποπτεύει διαδικασίες, 
ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε θέματα Υ&Α. Με την εκπαίδευση, 
συμμετοχή και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων 
υιοθετούνται αποδεκτές λύσεις βελτίωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος Υ&Α.
Ο Σύλλογος και η Διοίκηση φροντίζουν για την ευεξία με πολιτιστικά, 
αθλητικά δρώμενα, προγράμματα αναψυχής. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
επιμελούνται την ομαλή λειτουργία των περιβαλλοντικών παραγόντων 
του υπερσύγχρονου κτηρίου και της ασφάλειάς του.
Σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο λειτουργούν ημερησίως ιατρεία του 
Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Η Γενική Διεύθυνση 
Πληροφορικής με συμμετοχή των αρμοδίων Διευθύνσεων της 
Τράπεζας, του Ανθρώπινου Δυναμικού, συνεργαζόμενη με τον Δήμο 
Γέρακα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρείες ανακυκλώνουν 
χαρτί, πλαστικό, λαμπτήρες, μικρές μπαταρίες, ηλεκτρικές, 
ηλεκτρονικές συσκευές, Toners.

Η 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ως στρατηγικός επενδυτής στο 
συγκρότημα Πόρτο Καρράς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επένδυσής της στην 
Προστασία του Περιβάλλοντος για τη δημιουργία υγιεινής 

και ασφάλειας τόσο στον χώρο εργασίας για τους εργαζομένους 
όσο και στους χώρους διαμονής για τους πελάτες της. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δημιούργησε:
• Βιολογικό Σταθμό. 
•  Την εκμετάλλευση νερού για άρδευση από την επεξεργασία των 

λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό.   
•  Τη δημιουργία μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης.
•  Την απαγόρευση των ψεκασμών της χλωρίδας του 

συγκροτήματος με τοξικά φυτοφάρμακα και την επιβολή χρήσης 
μόνο βιολογικών σκευασμάτων.

•  Τη χρήση μόνο βιολογικών λιπασμάτων για ανάγκες λίπανσης της 
χλωρίδας.

•  Την απαγόρευση χρήσης τοξικών απορρυπαντικών και τη 
συνεργασία με προμηθευτές που διαθέτουν φιλικά προς τη φύση 
απορρυπαντικά.

•  Γίνεται ανακύκλωση σε πολλά είδη που εμπλέκονται 
στην παραγωγική διαδικασία του συγκροτήματος, όπως: 
Ανακύκλωση γυαλιού,  μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων 
από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη στη μαρίνα του συγκροτήματος, 
κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων κ.ά.  

•  Τη συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
οικοπροστασία από παράσιτα, έντομα και τρωκτικά.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος  
και την Υ&Α στην Εργασία

Porto Carras Grand Resort
Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος  
και την Υ&Α στην Εργασία

Β’ ενότητα: Βραβεία Health & Safety σε Δραστηριότητες

Rewarding Excellence in Health & Safety
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Γ.Δαμάσκος-Γ.Λαμπρινός Α.Τριπολίτης-Γ.Λαμπρινός

SILVER

Ζ
ώντας το 1/3 της ημέρας και το μισό των παραγωγικών 
ωρών της στο χώρο εργασίας, ένα πρόσθετο ζητούμενο 
στο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τον εργαζόμενο 
είναι να αισθάνεται ότι δραστηριοποιείται σε χώρους 

ασφαλείς. Με αυτό ως δεδομένο, κανόνες, νομοθετικές 
ρυθμίσεις και διατάξεις, υποχρεώνουν εργοδότες και 
εργαζομένους να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 
έτσι ώστε να προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και να 
περιορίζεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.
Με ενέργειες όπως η εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένου 
ιατρείου, η ύπαρξη φαρμακείων σε κάθε όροφο, η σύσταση 
Ομάδας Πυρασφάλειας & Α’ Βοηθειών και η διαρκής ενημέρωσή 
της, η διενέργεια επαναλαμβανόμενων ασκήσεων εκκένωσης 
κτιρίου και η φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών της εγκαταστάσεων, η 
Ηellas Οnline σηματοδοτεί την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εταιρική 
και κοινωνική της ευθύνη, θέτει ως υψηλότατη προτεραιότητα 
και διαρκή στόχο την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των 
εργαζομένων της και έχει στρατηγικό όραμα τη συνεχή ανάπτυξη 
της υπάρχουσας υψηλής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.
Με τη σημαντική συνεργασία του ανθρωπίνου δυναμικού της και 
τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, παρακολουθεί και ενημερώνεται 
για τα δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας και 
εφαρμόζει νέες, καινοτόμες και βελτιωμένες τακτικές, έτσι ώστε 
αυτές να λειτουργούν προσθετικά στο υπάρχον νομοθετικό 
πλαίσιο, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στον άνθρωπο-
εργαζόμενο.

Ο 
Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. σχεδιάζει και προσομοιάζει συνθήκες 
πραγματικής κρίσης μέσω του Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ), με στόχο την κατάλληλη 
προετοιμασία και την πλήρη ετοιμότητα κάθε Μονάδας.  

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων βρίσκεται σε 
γραπτή μορφή και περιλαμβάνει : 
• Αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων.
•  Κατάστρωση του σχεδίου. 
• Ενέργειες περιορισμού και ελέγχου της κατάστασης.
•  Ενέργειες άμεσης αντίδρασης των συντονιστών και των 

ομάδων δράσης (Α’ Βοηθειών, Πυρασφάλειας, Εκκένωσης και 
Ασφάλειας).

• Ενέργειες αντίδρασης του προσωπικού.
•  Έλεγχο απωλειών.
• Διαδικασίες μετά την έκτακτη κατάσταση.
Ορίζεται επίσης το πρόσωπο το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
υλοποίησης ολόκληρου του σχεδίου και έχει την απαραίτητη εξουσία 
ώστε να πιστοποιεί την πλήρη εφαρμογή του. Οι Συντονιστές, οι 
Ομάδες Δράσης και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό εκπαιδεύονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει στις Ομάδες Δράσης 
του ΣΑΕΚ, υλοποιούνται επιμέρους ασκήσεις μέσα από τις οποίες 
επιτυγχάνεται η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων αλλά 
και ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Καταστάσεων έχει ενταχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει η ΔΥΑΕ, το οποίο έχει 
αξιολογηθεί από αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης ως σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Ηellas Οnline
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης

ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ)
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης
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Ν.Γαλίτης-Γ.ΛαμπρινόςΚ.Ψαραύτης-Γ.Λαμπρινός

SILVER

Γ
ια τη ΔΕΗ Α.Ε. η ασφάλεια των εργαζομένων της 
αποτελεί θέμα πρώτιστης σημασίας και προτεραιότητας. 
Η πολύχρονη εμπειρία, που έχει αποκτηθεί από τη μέχρι 
σήμερα λειτουργία των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., δείχνει 

ότι «η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και 
ειδικότερα η αύξηση της παραγωγικότητας, προϋποθέτει υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων». 
Την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε με 
εξαιρετική επιτυχία μεγάλη και σύνθετη Άσκηση Ετοιμότητας 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, με την ονομασία 
«Πελασγός 2014», στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.
Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στα 
Λιγνιτωρυχεία, αφορά στη λήψη όλων των μέτρων και στη διάθεση 
όλων των μέσων και πόρων, που διασφαλίζουν την προστασία της 
ζωής και της υγείας των εργαζομένων σε αυτά. Tα λιγνιτωρυχεία 
της ΔΕΗ Α.Ε. είχαν το 2013 παραγωγή 52,58 εκατ. τόνους λιγνίτη. 
Οι συνολικές εκσκαφές ανέρχονται σε πάνω από 263 εκατ. κυβικά 
μέτρα στερεά. Με την παραγωγή αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται 
ως η 3η λιγνιτοπαραγωγός χώρα στην Ε.Ε., μετά τη Γερμανία 
και την Πολωνία και 6η σε όλο τον κόσμο. Στη Γενική Διεύθυνση 
Ορυχείων απασχολούνται περίπου 4.602 εργαζόμενοι, εκ των 
οποίων το 97% απασχολείται στις παραγωγικές Μονάδες του 
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και του Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ). 

Κ
άθε κατάστημα ΙΚΕΑ διαθέτει ξεχωριστό τμήμα Υγιεινής 
και Ασφάλειας (Ομάδα Safety) με 15 εργαζόμενους 
κατά μέσο όρο (ανάλογα με το μέγεθος, τη δομή και την 
επισκεψιμότητα του καταστήματος). Ο ρόλος της είναι να 

αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό, να διασφαλίζει την τήρηση όλων 
των κανόνων και των διατάξεων ασφαλείας,  να φροντίζει για την 
εκτίμηση πιθανών κινδύνων και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων.
Παράλληλα με την τήρηση των Κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας, 
εξέχουσας προτεραιότητας αποτελεί και η διαρκής ετοιμότητα 
για άμεση αντιμετώπιση και θετική  έκβαση Καταστάσεων 
Έκτακτων Αναγκών, με επαναλαμβανόμενη ανατροφοδότηση 
των εμπλεκομένων με υλικό εκπαιδευτικό και δράση σε 
προσομοιωμένες συνθήκες (Εγχειρίδιο Ασφαλείας, Ασκήσεις 
Πυρόσβεσης, Ασκήσεις Εκκένωσης, Έλεγχος Γνώσεων 
Εργαζομένων κ.λπ.).
Οι εργαζόμενοι στις Εσωτερικές Ομάδες Ασφαλείας (Safety) 
διαθέτουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, ενώ εκπαιδεύονται 
συνεχώς ώστε πάντοτε να είναι προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν 
σε έκτακτα περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια των 
εργαζομένων και των πελατών. 
Το Τμήμα Ασφαλείας του καταστήματος (Ομάδα Safety)  είναι το 
μοναδικό τμήμα του οποίου η παρουσία είναι αδιάκοπη 365 ημέρες 
το χρόνο, επί 24 ώρες το 24ωρο . Ανά μία ώρα, καθ’ όλο το 24ωρο, 
διεξάγεται έλεγχος στη συνολική επιφάνεια  του Καταστήματος 
(Foot Patrol) και υπάρχει προκαθορισμένη λίστα ελέγχου ανά σημείο 
του Καταστήματος, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας. Η 
αποτύπωση του ελέγχου γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση 
Ορυχείων
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

HOUSE MARKET AE (IKEA)
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης

SILVER
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Σ.Ιωαννίδης-Γ.Λαμπρινός Ν.Φαραντούρης-Κ.Μαρίνη
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H 
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ έχει αναπτύξει και 
εφαρμόζει διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
μέτρηση, σε τακτική βάση, τα βασικά χαρακτηριστικά των 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, που θα μπορούσαν 

να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Υ&ΑΕ. Εκτός από αυτό, 
παρακολουθεί δείκτες μέτρησης αστοχίας της ασφάλειας, καθώς 
και προληπτικές (ή κύριους) μετρήσεις των θετικών δραστηριοτήτων 
που είναι σχεδιασμένες για να διατηρούν τις καλές πρακτικές 
ασφάλειας. 
Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την 
επίβλεψη της διαχείρισης της απόδοσης Υ&ΑΕ. Η διοικητική 
ομάδα κάθε εργοστασίου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και 
την παρακολούθηση των κινδύνων Υ&ΑΕ και όλων των βασικών 
χαρακτηριστικών των προγραμμάτων Διαχείρισης Υ&ΑΕ.
•  Όλα τα στοιχεία απόδοσης Υ&ΑΕ συλλέγονται, αναλύονται και 

αναφέρονται και αποτελούν κεντρική συνιστώσα συνεχούς 
βελτίωσης.

•  Το επίπεδο υλοποίησης των πλάνων διορθωτικών ενεργειών 
Υ&ΑΕ ανασκοπούνται στις τακτικές συναντήσεις της διοικητικής 
ομάδας σε κάθε εργοστάσιο.

•  Προληπτική και διορθωτική διαχείριση της απόδοσης 
εφαρμόζεται για την Υ&ΑΕ και  τα αποτελέσματα 
χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός ετήσιου σχεδίου.

•  Εφαρμόζεται ετήσια διαδικασία ανασκόπησης Υ&ΑΕ. 
•  Οι επιδόσεις Υ&ΑΕ είναι μέρος των προσωπικών δεικτών 

αξιολόγησης της απόδοσης των μελών της διοικητικής ομάδας.
•  Η διαχείριση των επιδόσεων υπόκειται σε τακτική επίσημη 

επιθεώρηση.

Α
πό ιδρύσεως του ΔΕΣΦΑ, το 2007, εφαρμόστηκε 
σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ που κάλυπτε μεμονωμένες 
διεργασίες. Από τις πρώτες δράσεις ήταν ο σχεδιασμός 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών ώστε το «νέο» 

σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία να 
περιλαμβάνει το σύνολο των διεργασιών και δραστηριοτήτων της 
εταιρείας. 
Αναπόσπαστο κομμάτι του Συστήματος αυτού αποτελεί ο 
σχεδιασμός  για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου, να 
προστατεύεται το περιβάλλον από τη διαφυγή του και η αποτροπή 
επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της 
εταιρείας αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Στον ΔΕΣΦΑ ο σχεδιασμός για την ετοιμότητα σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ξεκινά από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεών 
της, προχωράει στην εκπαίδευση του προσωπικού της και 
ολοκληρώνεται με την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 
σχετικά με την αντιμετώπιση ενός πραγματικού περιστατικού.
Άλλωστε στόχος κάθε Συστήματος διαχείρισης της Υγείας 
και Ασφάλειας είναι η πρόληψη ατυχημάτων και η αποτροπή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & 
Ασφάλειας

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης
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Κ
αθώς ο ΔΕΣΦΑ έχει επανδρωμένες εγκαταστάσεις σε 
8 σημεία τις χώρας η ανάγκη για σωστή οργάνωση και 
επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 
είναι κρίσιμη. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

θέματα αυτά έχει ορισθεί σε κάθε εγκατάσταση υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση της επίδοσης του ΣΔΥΑΕ ο οποίος 
αναφέρει σε τακτική βάση ηλεκτρονικά όλα τα αποτελέσματα σε 
μια κεντρική μονάδα. Υπάρχει ορισμένος Τεχνικός Ασφαλείας 
που εδρεύει μόνιμα στην εγκατάσταση. Παράλληλα συγκαλείται 
τριμερής Επιτροπή (με εκπρόσωπο της Διοίκησης, εκπρόσωπο των 
εργαζομένων και συμβουλευτικούς φορείς) Υγείας και Ασφάλειας 
τα αποτελέσματα της οποίας κοινοποιούνται σε όλους τους 
εργαζομένους. Από το 2013 πραγματοποιούνται μετρήσεις σχετικά 
με την ασφάλεια διεργασιών (Process Safety) σύμφωνα με τις 
οδηγίες API 754. 
Σημαντικό κομμάτι της βελτίωσης του ΣΔΥΑΕ είναι οι συνεχείς 
εκπαιδεύσεις που παρέχονται στο προσωπικό. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι στην εγκατάσταση του Τερματικού Σταθμού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα καταγράφονται 
τουλάχιστον 40 ανθρωποώρες εκπαίδευσης το μήνα, ενώ σε 
εβδομαδιαία βάση πραγματοποιείται και άσκηση έκτακτης ανάγκης 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει σε πρόγραμμα Benchmarking μαζί με κάποιες 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δικτύων μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου της Ευρώπης. Στόχος το προγράμματος είναι η 
ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και καλών πρακτικών σε όλα τα 
θέματα, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία.

Ε
ντός του 2011, καθιερώθηκαν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΕΛΠΕ) δύο νέες διαδικασίες επιβράβευσης 
σχετικά με την ασφάλεια:
- Η «Πολιτική επιβράβευσης επιδόσεων ασφάλειας 

εγκαταστάσεων». Το πρόγραμμα επιβράβευσης περιλαμβάνει τη 
χορήγηση συμβολικών δώρων στο σύνολο των εργαζομένων μιας 
εγκατάστασης, όταν συμπληρώνονται συγκεκριμένες ανθρωποώρες 
εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας. Για παράδειγμα, ως όριο 
για την επιβράβευση των εργαζομένων των διυλιστηρίων και 
χημικών εργοστασίων έχουν οριστεί οι 500.000 ανθρωποώρες 
εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας. Μέχρι στιγμής σχεδόν όλες οι 
εγκαταστάσεις του Ομίλου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία φορά 
το αντίστοιχο  όριο των ανθρωποωρών προς βράβευση και έχουν 
λάβει τουλάχιστον ένα αναμνηστικό δώρο.  
- Η «Προβολή επιτυχών παρεμβάσεων ασφάλειας». Σύμφωνα με 
αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν 
σε περίπτωση που παρατηρούν ανασφαλείς καταστάσεις στους 
χώρους εργασίας τους. Οι παρεμβάσεις αξιολογούνται από τη 
διοίκηση της αντίστοιχης εγκατάστασης και επιβραβεύονται οι 
αποτελεσματικότερες από αυτές ηθικά, με ανακοίνωση ή και υλικά, 
με συμβολικό δώρο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναγνώρισης και 
της επιβράβευσης της εξαιρετικής επίδοσης των εργαζομένων με 
βάση τις Αρχές του Ομίλου, η εταιρία απονέμει βραβεία σε ετήσια 
τελετή, από το 2011 και μετά, στο προσωπικό της που διακρίθηκε 
για την προτεραιότητα που έδωσε στις βασικές Αρχές του Ομίλου: 
ασφάλεια, προσοχή στον πελάτη, κοινωνική υπευθυνότητα, σεβασμό 
στον άνθρωπο, επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, εταιρική διακυβέρνηση και δημιουργία αξίας. 

Π. Χατζηγιάννης-Κ.Μαρίνη Γ.Ζαγκλιβερινός-Κ.Μαρίνη

GOLD
GOLD

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας 
& Ασφάλειας

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας 
& Ασφάλειας
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Η 
BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ επιδιώκει βιώσιμη 
ανάπτυξη, θεωρεί τους ανθρώπους της κύριους 
συντελεστές της επιτυχίας και δεσμεύεται στη συνεχή 
ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος Υ&ΑΕ της 

επιχείρησης. Όλα αυτά υλοποιούνται μέσα από ένα σύστημα 
οργάνωσης και διοίκησης που στηρίζεται στην εφαρμογή πλήρως 
εφαρμοσμένων και πιστοποιημένων, διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων όπως το ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, καθώς 
και από το Σύστημα Παραγωγής της BSH. 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος Υ&ΑΕ  είναι:
1.  Έμπρακτη δέσμευση και συμμετοχή της διοίκησης. Διασφάλιση 

της υγείας και   ασφάλειας των εργαζομένων ως κύριο στόχο 
και πεδίο υπεύθυνης κοινωνικής πολιτικής.

2.  Συνεχείς επενδύσεις σε μέτρα βελτίωσης συνθηκών εργασίας 
και περιβαλλοντικής Προστασίας.

3.  Εφαρμογή συστηματικών μέτρων πρόληψης ατυχημάτων 
και επαγγελματικών ασθενειών, ώστε να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων.  

4.  Διαρκής συμμετοχή και ευαισθητοποίηση όλων σε Υ&ΑΕ.
5.  Δέσμευση προμηθευτών και συνεργατών στην τήρηση των 

αρχών προστασίας της Υγείας& Ασφάλειας Εργασίας και 
Περιβάλλοντος.

6.  Τεκμηριωμένα χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων και απουσιών 
λόγω ασθένειας.

7.  Μηδενικό κόστος Μη-Συμμόρφωσης (πρόστιμα). 
8.  Μακρόχρονη και πρωτοπόρος εφαρμογή βιώσιμων αρχών 

ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ό
πως περιγράφει η εταιρική πολιτική της εταιρίας «Στη 
Nestle, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη επιτυχία μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από τους ανθρώπους. Κανένα 
άλλο κεφάλαιο στην εταιρία δεν είναι τόσο σημαντικό 

όπως οι άνθρωποι που συνεισφέρουν με την δουλειά τους στην 
κουλτούρα και τα εταιρικά αποτελέσματα».
Όλοι θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που εγγυώνται 
την ασφαλή λειτουργία. Το κύριο εργαλείο της Nestle για να 
προάγει την ασφάλεια μέσω της ηγεσίας είναι η παρατήρηση της 
συμπεριφοράς, το feedback της διαδικασίας, που ονομάζεται 
BBS (Behavioural Based Safety) καθώς και το Safety Intervention 
process (SI). Τα BBS and SI εργαλεία εμπεριέχουν ανοιχτό, θετικό 
και εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους συναδέλφους, με 
σκοπό όχι μόνο την ενίσχυση της συμπεριφοράς που προάγει 
την ασφάλεια αλλά και την αναγνώριση εκείνης που την θέτει 
σε κίνδυνο. Η ποιότητα των παρατηρήσεων και το feedback των 
συζητήσεων έχουν διαμορφώσει ένα ποιοτικό index που μετράει την 
αποτελεσματικότητα κάθε BBS διαδικασίας με υψηλούς στόχους.
Συνολικά στην Ελλάδα υπήρξαν περισσότερες από 5.500 BBS και 
SI διαδικασίες το 2013 και αυτό σημαίνει περισσότερες από 5.500 
ευκαιρίες συζήτησης για υγεία και ασφάλεια στον οργανισμό.

BRONZE

Π.Κωνσταντόπουλος-Κ.Μαρλινη Θ.Αλεβίζος-Κ.Μαρίνη

GOLD

NESTLE HELLAS SA
Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Kινδύνων

BSH Οικιακές ΣυσκευέςA.B.E.
Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας 
& Ασφάλειας
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ΠΡΟΣΕΧΗ EVENTS

3Ο WASTE & RECYCLING  CONFERENCE 
29 Ιανουαρίου

3Ο HEALTH & SAFETY CONFERENCE 
27 Φεβρουαρίου

4Ο ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 
20 Μαρτίου

3Ο SMART & SUSTAINABLE CITIES CONFERENCE 
2 Απριλίου

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
21 Απριλίου

AGRICULTURE CONFERENCE 
Μάιος

2Ο WATER CONFERENCE 
Ιούνιος

HEALTH & SAFETY AWARDS 2015 
ΛHΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ   
Ιούνιος

INDUSTRIAL AUTOMATION CONFERENCE 
3 Ιουλίου

2Ο PACKAGING CONFERENCE  
Σεπτέμβριος

HEALTH & SAFETY AWARDS 2015 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Σεπτέμβριος

2Ο ΕΝΕRGY COMMODITIES CONFERENCE 
Οκτώβριος

ENERGY MASTERING AWARDS 2016 
ΛHΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ   
1 Noεμβρίου

3Ο FACILITY MANAGEMENT CONFERENCE   
Νοέμβριος

ENERGY MASTERING AWARDS 2016 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Δεκέμβριος

Κρατήστε τις ημερομηνίες και εξασφαλίστε 
τη συμμετοχή σας στα συνέδρια που σας 
ενδιαφέρουν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Kινδύνων

Σ
ε έναν οργανισμό, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος 230 
χλμ. και λειτουργεί 16 εγκαταστάσεις στελεχωμένες με 
σημαντικό αριθμό εργαζομένων, τα εργατικά τροχαία 
ατυχήματα μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για 

το προσωπικό που μετακινείται κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου.  
Ιδιαίτερα όταν οι μετρήσεις δείχνουν ότι το σύνολο του προσωπικού 
διανύει συνολικά περίπου 22.000 χλμ. ημερησίως.
Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εργασία, 
παρουσίασε το 2011 ποιοτική διαφοροποίηση δείχνοντας 
ανησυχητική αύξηση του ποσοστού των τροχαίων εργατικών 
ατυχημάτων. Η διερεύνηση των Τροχαίων Εργατικών Ατυχημάτων 
κατέδειξε ότι αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργαζόμενου και 
αφορούν κυρίως παραβατικές οδικές συμπεριφορές, γεγονός 
που οδήγησε στην απόφαση ανάληψης δράσεων βιωματικού 
χαρακτήρα, ικανών να οδηγήσουν σε αλλαγή συμπεριφοράς και 
αλλαγής Κουλτούρας.  
Ως άμεση ενέργεια αποφασίστηκε η διενέργεια εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης όλου του Προσωπικού της εταιρίας με σχετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, πρακτικής εφαρμογής και βιωματικής 
διαδραστικής μεθοδολογίας, ικανά να δημιουργήσουν συνειδητή 
αλλαγή στην οδική συμπεριφορά. Η εκπαίδευση διενεργήθηκε τον 
Μάρτιο του 2012 στο σύνολο του προσωπικού.
Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης μετά την Εκπαίδευση έδειξαν 
ότι υπήρξε ικανοποιητική αλλαγή συμπεριφοράς, γεγονός που 
επικυρώνεται και από το ότι δεν έχουν δηλωθεί Τροχαία Εργατικά 
Ατυχήματα από τον Μάρτιο του 2012 που ολοκληρώθηκε η 
συγκεκριμένη δράση. 

Δ.Γκατσώνης-Κ.Μαρίνη

SILVER

Β’ ενότητα: Βραβεία Health & 
Safety σε Δραστηριότητες

Rewarding Excellence in Health & Safety
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3Ο WASTE & RECYCLING CONFERENCE   
29 Ιανουαρίου

3Ο HEALTH & SAFETY CONFERENCE 
27 Φεβρουαρίου

4Ο ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 
20 Μαρτίου

3Ο SMART & SUSTAINABLE CITIES CONFERENCE 
2 Απριλίου

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
21 Απριλίου

AGRICULTURE CONFERENCE  
Μάιος

2Ο WATER CONFERENCE 
Ιούνιος

INDUSTRIAL AUTOMATION CONFERENCE  
Ιούλιος

management

1

#

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι µπαίνει η 
διαδικασία πώλησης της ∆ΕΠΑ, καθώς 
όπως έγινε γνωστό ξεκίνησε επίσηµα η 
διεθνής πρόσκληση για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. 
Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, όπως 
αναφέρει ο δηµοσιογράφος Χάρης 
Φλουδόπουλος του Capital, για την 
απόκτηση της ∆ΕΠΑ, καταρχήν ενδιαφέρον 
έχουν εκδηλώσει µεγάλες ενεργειακές 
εταιρείες της Ευρώπης και όχι µόνο, οι 
οποίες και είναι έτοιµες να συµµετάσχουν 
στο διαγωνισµό. Το πρώτο θετικό δείγµα 
δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη 
συνάντηση του υπουργού περιβάλλοντος 
Γιώργου Παπακωνσταντίνου µε το γενικό 
διευθυντή της Gazprom Export και 
αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής της 
Gazprom Αλεξάντρ Μεντβέντεφ. Στη 
διάρκεια της συνάντησης η ρωσική πλευρά 
επανέλαβε το ενδιαφέρον της για την 

ελληνική αγορά. Πληροφορίες θέλουν την 
Gazprom να είναι έτοιµη να καταθέσει 
προσφορά για την απόκτηση της ∆ΕΠΑ 
µέσω της Προµηθέας Gas της κοινής 
εταιρείας της ρωσικής εταιρείας µε τον 
όµιλο Κοπελούζου. Η  ελληνική πλευρά, 
είναι λογικό να αντιµετωπίζει θετικά το 
ρωσικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της 
∆ΕΠΑ, µε το σκεπτικό ότι όσο µεγαλύτερος 
είναι ο ανταγωνισµός στη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης τόσο ανεβαίνουν οι 
προσδοκίες για τα έσοδα που θα 
προκύψουν. Ερώτηµα παραµένει πάντως σε 
σχέση µε το ρωσικό ενδιαφέρον, η στάση 
της Κοµισιόν, η οποία αντιµετωπίζει µε 
επιφύλαξη την περαιτέρω αύξηση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη 
Ρωσία. Την ίδια στιγµή πάντως 
πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη 
∆ΕΠΑ από περίπου 20 µεγάλες εταιρείες, οι 

οποίες εστιάζουν στη στρατηγική 
τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στη ΝA 
Ευρώπη. Αν και επί του παρόντος δεν είναι 
ξεκάθαρο εάν και οι 20 εταιρείες θα 
προχωρήσουν στην κατάθεση προσφοράς, 
πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον έξι 
µεγάλους ενεργειακούς οµίλους να έχουν 
δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν στη 
διαδικασία. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται η αλγερινή Sonatrach, η 
κρατική εταιρεία του Qatar, η ισπανική Gas 
Natural, η γαλλική GdF Suez, η ιταλική ENI 
και η αυστριακή OMV. Σηµειώνεται ότι στις 
επόµενες ηµέρες η ∆ΕΠΑ αναµένεται να 
ανακοινώσει και επισήµως, σηµαντική 
κερδοφορία για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
∆ΕΠΑ µέσα στο 2011 κατάφερε να αυξήσει 
κατά 30% τις πωλήσεις της σε όγκους, 
καταγράφοντας κέρδη EBITDA 275 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη 191 εκατ. ευρώ.

• Coca-Cola 3Ε: Λουκέτο στις παραγωγικές γραµµές Θεσσαλονίκης και Πάτρας 

 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM ΓΙΑ ∆ΕΠΑ 

Συµµετέχουν και έξι ακόµη ενεργειακές εταιρείες 

 NEWSLETTER 

#

Σε κλείσιµο των γραµµών παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα 
προχωρά η Coca-Cola 3Ε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των 
δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πρόκειται να µεταφέρει τον όγκο 
παραγωγής των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης και Πάτρας 
στις αντίστοιχες µονάδες του Σχηµαταρίου, Βόλου και Ηρακλείου, 
αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί κέντρα διανοµής και γραφεία για 
τις πωλήσεις και άλλες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην 
Πάτρα. Η µετάβαση στη νέα λειτουργική δοµή θα επηρεάσει 30 
εργαζοµένους, για τους οποίους θα αναζητηθούν τρόποι για την 
καλύτερη δυνατή αποχώρησή τους, όπως π.χ. προγράµµατα 
εθελουσίας εξόδου. Η απόφαση της 3Ε, σύµφωνα µε ανακοίνωσή 
της, οφείλεται στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των 
καταναλωτών και κατά συνέπεια της σηµαντικής πτώσης των 
πωλήσεων της εταιρείας, ειδικότερα το 2011, όπου ο τοµέας των 

αναψυκτικών 
υποχώρησε κατά 
8,9%, οι χυµοί κατά 
10,1% και τα 
εµφιαλωµένα νερά 
κατά 5,7%. 
Υπενθυµίζεται πως 
για το σύνολο του 
2011 ο όγκος 
πωλήσεων της 
Coca-Cola 3E στην 
Ελλάδα υποχώρησε κατά 12% και κατά 28% στο τέταρτο τρίµηνο 
του 2011, λόγω των µέτρων λιτότητας που συρρίκνωσαν το 
διαθέσιµο εισόδηµα, της κατακόρυφης αύξησης του ΦΠΑ αλλά 
και της µείωσης του αριθµού των καταστηµάτων λιανικής. 

Executive Briefing for Industry and Enterprises Professionals

Όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις από το χώρο 
της βιομηχανίας και τους επιμέρους τομείς 
της, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον,  
οι αυτοματισμοί, η ποιότητα, η συντήρηση- 
λίπανση, η συσκευασία, η τεχνολογία,  
τα logistics και οι μεταφορές, δίνονται κάθε 
εβδομάδα ηλεκτρονικά με ένα «κλικ» στους 
επαγγελματίες του χώρου.

Διαφημίσεις - Συνδρομές: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 252), F: 210 661 7778, Εmail: mkafeza@boussias.com

neWSLetteR

Το μέσο που εμπιστεύονται  

τα στελέχη για άμεση  

και έγκυρη ενημέρωση 
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Η ΓΕΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο, άρτια 
οργανωμένο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, με 
εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους 
και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η ΓΕΠ έχει 
αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η ταχύτητα και η ποιότητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων και των 
αναγκών των πελατών της και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αποτελούν 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. 
Σταθμός στην ανάπτυξη της ΓΕΠ αποτέλεσε η ανάθεση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου της υλοποίησης των ελέγχων υγείας & 
ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως 
όπου λειτουργούν αντιπροσωπείες της ΕΕ.

H ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950, με σκοπό την παραγωγή, τη μεταφορά 
και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
Είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, με δραστηριότητες που 
καλύπτουν όλους τους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και μία από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις ως προς τα πάγια ενεργητικά 
της στοιχεία.
Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατ. πελάτες. 
Διαθέτει μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 
εργοστάσια παραγωγής, καθώς και θυγατρικές στους τομείς μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο τέλος του 2012 κατείχε το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των 
Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, και στο 
παραγωγικό της δυναμικό περιλαμβάνονται Σταθμοί με καύσιμο λιγνίτη, 
φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς και Σταθμοί Υδροηλεκτρικοί και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Με το διαχωρισμό των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, η ΔΕΗ Α.Ε. 
δημιούργησε δύο θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες κατέχει ποσοστό 
100%: την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Αυτό το νέο 
οργανωτικό σχήμα, εξασφαλίζει στον Όμιλο ΔΕΗ μεγαλύτερη ευελιξία, 
καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες και μεγαλύτερη οικονομική 
αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στους χρήστες των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ, με 23 χρόνια λειτουργίας, είναι 
ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με ουσιαστική 
συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία 
του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών 
κοινωνιών. Η ΔΕΠΑ περιλαμβάνει τρεις εταιρείες υπεύθυνες για τη 
διανομή του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΑ).
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. είναι η εταιρεία η οποία 
εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο 
επενδυτικό ενεργειακό πρόγραμμα. Οι βασικές δραστηριότητες της  
ΔΕΠΑ περιλαμβάνουν την πώληση φυσικού αερίου στην 
ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και την εμπορική κατανάλωση μέσω 
των τριών ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας). Ο μεγαλύτερος 
πελάτης της ΔΕΠΑ είναι η ΔΕΗ και ακολουθούν οι ιδιωτικές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Η ACRM A.E. ιδρύθηκε ως μελετητική εταιρία και από τότε έχει αναπτύξει 
με επιτυχία ακόμη τρεις τομείς, τον κατασκευαστικό, τον συμβουλευτικό σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και τον εμπορικό τομέα, 
με στόχο πάντα την παροχή αλληλοσυμπληρούμενων υπηρεσιών που 
θα συμβάλλουν στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία των πελατών της. Η 
ACRM θέτει πάντα ως στόχο την παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Οι άνθρωποι της εταιρίας εργάζονται με πάθος και φαντασία 
για να δημιουργήσουν έργα, στα οποία το κόστος, ο χρόνος παράδοσης 
και η πιστότητα σε ποιοτικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
θα συνάδουν με τις ανάγκες και τα οράματα των πελατών της, αλλά και με 
τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Η Evergrip Hellas είναι ο επίσημος αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 
Evergrip UK στην Ελλάδα. Σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει 
υψηλής ποιότητας, καινοτόμες και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις 
ασφαλείας που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, τόσο σε χώρους 
εργασίας, όσο και σε δημόσιους χώρους. Η γκάμα των προσφερόμενων 
προϊόντων περιλαμβάνει συστήματα ασφαλούς πρόσβασης 
κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά (GRP) όπως: Αντιολισθητικά 
δάπεδα, Χυτά & Εξηλασμένα Συστήματα Σχαρών, Κουπαστές ασφαλείας, 
Εξηλασμένες Δοκούς & Δομές, Ανάγλυφες επιφάνειες επίστρωσης, 
Πύλες ασφαλείας, Εύκαμπτες μπάρες κρούσης.
Βασική επιδίωξη της Evergrip είναι να σχηματίσει μακροχρόνιες σχέσεις 
συνεργασίας με τους πελάτες, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη 
συνεργασία και την ικανοποίηση ή υπέρβαση των προσδοκιών τους.

Ως Χορηγοί Ως Υποστηρικτές

Ποιοι υποστήριξαν τα Health & Safety Awards... 

Rewarding Excellence in Health & Safety



Rewarding Excellence in Health & Safety

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
σε όσους βραβεύθηκαν!

ΤΙΜΗΤΙΚΑ BΡABEIΑ: NΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ  PhD ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ  PhD ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΜΑΛΗΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.

Με την ΥποστήριξηΥπό την Αιγίδα

Χορηγοί

Χορηγός Οίνου Οπτικοακουστική 
Κάλυψη

ΣκηνικάΧορηγός 
Επικοινωνίας

Yποστηρικτές




