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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 δεύτερης διοργάνωσης των
Health & Safety Awards! Τα βραβεία αυτά, τα οποία διοργάνωσε η έκδοση Plant
Management της Boussias Communications, με την υποστήριξη του Ελληνικού
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 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.
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Η Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
στο βάθρο των διακρίσεων
Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Grande
Bretagne, η τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2015. Η αγορά, επικρότησε ηχηρά τις
καλύτερες πρακτικές για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Η

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Γιώργος Κατρούγκαλος, επισήμανε στη
διάρκεια του Χαιρετισμού του ότι η μη
πρόληψη στα θέματα υγείας ασφάλειας
εργασίας κοστίζει στη χώρα μας το 4%
του ΑΕΠ. Ανέφερε ότι ήδη το Υπουργείο
οργανώνει την εθνική στρατηγική υγείας
και ασφάλειας για το 2016-2018 και
ακόμη ότι η απόλυτη εφαρμογή όλων των
σχετικών μέτρων μειώνει τον ανθρώπινο
πόνο προσδίδοντας ταυτόχρονα
σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία.
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διοργάνωση των Health &
Safety Awards επιβραβεύει
και αναδεικνύει τις καλύτερες
πρακτικές στη διαχείριση Υγείας
& Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους,
από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς
και παρόχους υπηρεσιών. Στην 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 παρουσίασαν η
Κατερίνα Δρόσου, Διευθύντρια Σύνταξης της
έκδοσης Plant Management της Boussias
Communications και ο Κωνσταντίνος
Μάντζιος, Συντονιστής της Κριτικής Επιτροπής
των βραβείων, Ναυτικός Μηχανολόγος MSc,
Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας
& Ασφάλειας στην Εργασία.
Την τελετή απονομής τίμησε με την παρουσία
του ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος άνοιξε την
τελετή απονομής, απευθύνοντας χαιρετισμό
στους παρευρισκόμενους ενώ επισήμανε τη
σημαντικότητα του θέματος και τις προσεχείς
ενέργειες του Υπουργείου.
Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δρ
Νίκος Μαρκάτος τόνισε την αναγκαιότητα
δημιουργίας εθνικής κουλτούρας ασφάλειας
και υγείας, διευκρινίζοντας ότι κουλτούρα

ασφάλειας είναι εκείνη κατά την οποία το
δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον
είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι
κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι
συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση
ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος, μέσω ενός συστήματος
καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών
και καθηκόντων και όπου η υψηλότερη
προτεραιότητα δίνεται στην αρχή πρόληψης.
Η διοργάνωση των Health & Safety Awards,
τόνισε ο Δρ Νίκος Μαρκάτος, συμβάλλουν
καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις
Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με την τιμητική
υποστήριξη του ΕΛΙΝΥΑΕ και με χορηγούς τις
εταιρείες ΓΕΠ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. Υποστηρικτές
ήταν οι εταιρείες ΔΕΠΑ και Ergonomia.
Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της βραδιάς,
υπήρξε η απονομή των Τιμητικών Βραβείων
προς τους Ζωή Νιβολιανίτη, Ματίνα Πισιμίση,
Γιώργο Μουζάκη και Βασιλική Μυλωνά Δανέλλη, για την καθοριστική συμβολή τους,
σε εθνικό επίπεδο, στην ανάδειξη των θεμάτων
υγείας και ασφάλειας εργασίας. Αναλυτικά
οι εταιρείες που βραβεύθηκαν καθώς και
φωτογραφικό υλικό από την τελετή απονομής,
υπάρχει στο site των βραβείων www.
hsawards.gr.
Στα βραβεία συμμετείχαν επιχειρήσεις από
ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα. Στην πρώτη

Ενότητα που απευθυνόταν σε εταιρείες, φορείς
και οργανισμούς αναδείχθηκαν σε Winners
στον κλάδο τους οι ΑΓΕΤ Ηρακλής, Vodafone
– Πάναφον, Coca Cola Τρία Εψιλον,
Syngenta Hellas AEBE - Enofyta FPP Site,
ΔΕΣΦΑ, CORAL, Vestas Hellas, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικός Χρυσός,
ELPEDISON, ΒΙΑΝΕΞ.
Στη ενότητα Δραστηριότητες, στις
διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης, Gold
Bραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: CORAL,
Coca Cola Τρία Εψιλον, ΔΕΣΦΑ, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, AVIN ΟIL, ADIDAS
HELLAS, Ελληνικός Χρυσός, ΔΕΗ.

Κριτική Επιτροπή
Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό &
επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την
εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το
αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους
κατηγοριών βράβευσης. Πιο συγκεκριμένα τα
μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:
• Δρ Νίκος Μαρκάτος, Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής, Ομότιμος Καθηγητής του
Ε.Μ.Π. και πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π.
• Στέλιος Ευσταθιάδης, Πτυχιούχος
Πολιτικός Μηχανικός, μέλος Ελληνικών και
Διεθνών Συγκοινωνιακών Οργανισμών και
Συλλόγων
• Ευάγγελος Ζημάλης, Ιατρός Εργασίας,
πρώην Δ/ντής ΚΔΙΕ ΙΚΑ, Πρώην Ιατρός
Εργασίας ΤΙΤΑΝ
• Δρ Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης,
Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (Δ.Π.Θ.), Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας, (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

• Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής
Κριτικής Επιτροπής, Ναυτικός Μηχανολόγος
MSc, MBA Επικεφαλής Επιθεωρητής
Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
• Γιώργος Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος
ΕΙΔΙΠ / Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε
θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και
Περιβάλλοντος
• Δρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου,
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ, MS
& PhD MIT, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Προϊστάμενος Εργαστηρίου
Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής
Ασφάλειας
• Δήμητρα Πινότση, Πτυχιούχος
Μαθηματικών, ΜSc Στατιστική Κέντρο
Υγείας και Υγιεινής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α..Ε.,
Yπεύθυνη Στατιστικής Υποστήριξης Μελετών
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α..Ε.
• Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος
Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ, Διπλωματούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός
Επιθεωρητής Εργασίας, πρώην Επιστημονικός
Συνεργάτης του τομέα Διοίκησης του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής Πατρών
• Βίκυ Σουλάνδρου, Διευθύντρια
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και
Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου (EPLO) , BSc Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστημών της
Συμπεριφοράς
• 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

Οι παρουσιαστές της τελετής
Κ. Μάντζιος και Κ. Δρόσου

O Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Ν. Μαρκάτος

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής
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τΑ ΒραβεiΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Building & Construction
Telecommunications
Food & Beverage Industry
Chemical Industry
Gas Industry
Oil Industry
Renewable Energy Industry
Banking
Natural Resources & Mining
Natural Resources & Mining
Energy Industry
Pharmaceutical Companies
Pharmaceutical Companies
Shipping Projects
Hospitality
Health & Safety Culture
Health & Safety Culture
Healthy Workplace Campaigns
Healthy Workplace Campaigns
Healthy Workplace Campaigns
Healthy Workplace Campaigns
Workers Involvement
Workers Involvement
Training & Awareness Initiatives
Training & Awareness initiatives
Reducing Occupational Road Risk
Reducing Occupational Road Risk
Identification of New Risk
Work-life balance
Synergies for EHS
Emergency Preparedness
Performance Improvement
Performance Improvement
Employee Support Programs
Health Risk Assessment
Well-being - Health & Wellness
Initiatives
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Vodafone - Πάναφον A.E.E.T.
Coca-Cola Τρία Έψιλον
Syngenta Hellas AEBE - Enofyta FPP Site
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
CORAL AE
VESTAS HELLAS
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Ορυχείων - Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου
MERCK HELLAS ΑΕ
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών για το έργο EU-PORTRAItS
CYAN GROUP OF HOTELS (APOLLONIA BEACH RESORT & SPA SANTA MARINA BEACH - SITIA BEACH CITY HOTEL)
Β ENOTHTA: Δραστηριότητες
CORAL GAS ΑΕΒΕΥ
VESTAS HELLAS
Coca-Cola Τρία Έψιλον
CORAL AE
ISS Facility Services Α.Ε.
3M Hellas
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
Syngenta Hellas AEBE - Enofyta FPP Site
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
First Aid Training Greece
AVIN ΟIL ΑΒΕΝΕΠ
Coca-Cola Τρία Έψιλον
ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ADIDAS HELLAS A.E.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Coca-Cola Τρία Έψιλον
ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
MEDIA SATURN / MEDIA MARKT

BRABEIO
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Highly Commended
Winner
Winner
Highly Commended
Highly Commended
Highly Commended
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
BRONZE
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
BRONZE

Σημαντικά βραβεία για τη ΔΕΗ Α.Ε.
στο διαγωνισμό Health & Safety Awards 2015
Πραγματοποιήθηκαν με την τιμητική υποστήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Πέντε σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ Α.Ε. στο
διαγωνισμό Health & Safety Awards, που πραγματοποιήθηκε
στις 29.9.2015 στην Αθήνα με την τιμητική υποστήριξη του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.A.Ε.
Τα πέντε αυτά βραβεία αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι
για τις εταιρίες του Ομίλου της ΔΕΗ ο σεβασμός στον Άνθρωπο,
την Κοινωνία και το Περιβάλλον αποτελούν βασικό στρατηγικό
στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Επιχείρησης.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ απέσπασε:
• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση Απόδοσης
Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας». Το βραβείο παρέλαβε ο
Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, κ. Ιωάννης Κοπανάκης.
Η ΔΕΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001
(στην πλειονότητα των Σταθμών), με στόχο τη διαρκή βελτίωση
των επιδόσεών τους στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεχή βελτίωση των
δεικτών των ατυχημάτων μέσω ενεργειών για την πρόληψή τους
και για τη μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων των
βλαπτικών παραγόντων.
• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εκτίμηση Κινδύνων για
την Υγεία». Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής
Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Γεώργιος Δαμάσκος.
Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η ΔΕΗ Α.Ε. είναι
ευρύτατο, κατά συνέπεια τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας
που την απασχολούν απορρέουν από εντελώς διαφορετικές
διαδικασίες, με συχνά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αυτό αποτελεί
μια διαρκή πρόκληση για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε θέματα
που απαιτούν τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και τεχνογνωσία,
οδηγεί δε στην εκπόνηση μελετών, σε προτεινόμενες δράσεις
και σε δημιουργία εξοπλισμού για παροχή μέσων προστασίας.
• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Υποστήριξης
Εργαζομένων». Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία, κα Μαρία Τολάκη.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, το
πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιριών, αποτελεί θεμελιώδη
στόχο. Με δεδομένο ότι ο Όμιλος απασχολεί μεγάλο αριθμό
εργαζομένων ανά την επικράτεια, σε εργασίες υψηλής
επικινδυνότητας και με δεδομένη τη σημερινή δύσκολη συγκυρία,
προέβλεψε στο οργανόγραμμά του Κοινωνική Υπηρεσία και
Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας.
•Α
 σημένιο βραβείο στην κατηγορία «Προσδιορισμός Νέων
Κινδύνων». Το βραβείο παρέλαβε ο Βοηθός Διευθυντής Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία, κος Μενέλαος Πεφάνης.
Παράγοντες όπως αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, χρήση
νέων τεχνολογιών, καθώς και εντοπισμός κινδύνων που δεν είχαν
προβλεφτεί με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στη
διαρκή αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων για την εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου, την πρόληψή του, την εναρμόνιση
με το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ και τη θέσπιση ελάχιστων
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για τους χώρους εργασίας.
•Τ
 η διάκριση «HIGHLY COMMENDED» του επιχειρηματικού
κλάδου «Natural Resources & Mining» (Λατομεία & Εξόρυξη).
Το βραβείο παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων,
κα Όλγα Κουρίδου.
Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης διακρίθηκε για την εφαρμογή
του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS
18001, αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές
μονάδες της χώρας μας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν
λόγω Προτύπου.
Οι σημαντικές βραβεύσεις της ΔΕΗ στα Health & Safety Awards
αποτελούν αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής της
Εταιρίας 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.
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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.

Ν. Μαρκάτος - Ζ. Νιβολιανίτη

Μ. Πισιμίση-Ν. Μαρκάτος

Ζωή Νιβολιανίτη

Ματίνα Πισιμίση

H κα Ζωή Νιβολιανίτη εργάζεται ως Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». Έχει
υπηρετήσει ως σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης για την αξιολόγηση
των μελετών «SEVESO» των επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
και έχει προσκληθεί πολλές φορές ως εμπειρογνώμονας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων έργων που
σχετίζονται με την τεχνολογική ανάπτυξη.

H κα Ματίνα Πισιμίση είναι πολιτικός μηχανικός, υπηρέτησε σε καίριες
θέσεις του Υπουργείου Εργασίας, όσο και σε υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας. Διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος σε όλα τα
επίσημα θεσμοθετημένα όργανα της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια και
συμμετείχε ουσιαστικά ως εθνικός εμπειρογνώμονας στις ομάδες της ΕΕ
για τη διαμόρφωση κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Η Ε.Ε.
μάλιστα της εμπιστεύτηκε τον ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση συστήματος
αξιολόγησης των υπηρεσιών ΑΥΕ των 10 χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
ως προϋπόθεση για την ένταξή τους στην Ε.Ε. Φυσικά, έχει πλήθος άλλων
σχετικών δράσεων που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων και την ασφάλεια.
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TIMHTIKA ΒραβεiΑ
TIMHTIKA BRABEIA
Ζωή Νιβολιανίτη
Ματίνα Πισιμίση
Γιώργος Μουζάκης
Βασιλική Μυλωνά-Δανέλλη

Ν. Μαρκάτος-Γ. Μουζάκης

Ν. Μαρκάτος-Β. Μυλωνά-Δανέλλη

Γιώργος Μουζάκης

Bασιλική Μυλωνά-Δανέλλη

Ο κ. Γιώργος Μουζάκης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και
εργάζεται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Είναι από το 1990 Εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας
στην Επιτροπή των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εφαρμογή της Οδηγίας Seveso και από το 1992 Εθνικός εκπρόσωπος της
Ελλάδας στην επιτροπή του ΟΗΕ για τη προστασία από τις διασυνοριακές
επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από βιομηχανικά ατυχήματα.
Συμμετέχει ακόμη σε πλήθος ομάδων εργασίας που έχουν αντικείμενο τη
διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου, τη μείωση της επικινδυνότητας και
το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.

H κα Bασιλική Μυλωνά-Δανέλλη έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς και μέσα από τις συνεχείς δράσεις και
πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου δεσμεύει τις εταιρείες να προωθούν στους
εργαζομένους θέματα για την οδική ασφάλεια και τον πολιτισμό στους
δρόμους της χώρας μας. Βασικός στόχος της ζωής της είναι η ενίσχυση
και η διασφάλιση για το δικαίωμα στη ζωή και το αγαθό της ασφαλούς
κυκλοφορίας στο δρόμο.
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Α’ Ενοτητα: Εταιρειες, Φορεις & ΟργανισμοΙ

Winner

Winner

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Vodafone - Παναφον A.E.E.T.

Building & Construction

Η

υλοποίηση του οράματος της Lafarge (ΑΓΕΤ Ηρακλής), να
διατηρεί τους ανθρώπους της ασφαλείς και υγιείς με μοναδικό
αποδεκτό στόχο ΜΗΔΕΝ ατυχήματα, απαιτεί δομημένη
προσέγγιση. Αυτό είναι το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &
Ασφάλειας (ΣΔΥΑ), ένα ολοκληρωμένο σύστημα, υπέρτερο των νομικών
απαιτήσεων, για όλες τις πτυχές Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α): διαχείριση
επικινδυνότητας, ρόλος ηγεσίας, δέσμευση, ικανότητες κλπ. Χωρίζεται
σε 10 ενότητες, τους κρίκους μιας αλυσίδας, αλληλένδετους μεταξύ
τους. Η παρακολούθηση της απόδοσης στην Υ&Α περιλαμβάνει πέραν
των Δεικτών Ατυχημάτων (αρνητικοί δείκτες) και Προληπτικούς Δείκτες
(θετικούς)- βασικό μέτρο της θεμελίωσης κουλτούρας Υ&Α. Η απόδοση
Υ&Α επιπλέον δημοσιοποιείται στην ετήσια έκθεση αειφορίας (πιστοποίηση
GRI LevelA), απεικονίζοντας την εξαιρετική βελτίωση που έχει επιτευχθεί
τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, τον Ιανουάριο 2015 τα Κ/Δ, στα πλαίσια
του ΣΔΥΑ, επιθεωρήθηκαν από μεικτή ομάδα ειδικών του ομίλου από
άλλες χώρες, επιτυγχάνοντας την εξαιρετική βαθμολογία ωριμότητας
3,19 (σε κλίμακα 1-4). Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία
ατυχημάτων και συμβάντων ιατρικής φροντίδας (για 5 και 2 έτη αντίστοιχα)
οδήγησαν τα Κ/Δ στην κορυφαία διάκριση του ομίλου, την ένταξη στο
‘’Excellence Club’’ Υ&Α της Lafarge παγκοσμίως.

Γιώργος Λαμπρινός (αριστερά), Δ/νων Σύμβουλος της ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ και
Τάσος Μάνος, Γενικός Διευθυντής Logistics & Εξαγωγών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
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Telecommunications

Α

ναπόσπαστο κομμάτι της Vodafone Ελλάδας σε ό,τι αφορά
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πρόγραμμα
Vodafone Wellbeing Challenge το οποίο πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Καρδιάς στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να
διανύσουν όσο περισσότερα χιλιόμετρα μπορούν μέσα σε ένα μήνα.
Η καταγραφή των δραστηριοτήτων γίνεται με βηματομετρητές - τους
οποίες παραχωρεί η εταιρία στους εργαζόμενους - και smartphone
apps. Η καταγραφή της ημερήσιας επίτευξης γίνεται σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και μετατρέπει
τα χιλιόμετρα/βήματα/θερμίδες σε Vodafone Miles. Από την
πλατφόρμα παράγονται διαρκώς στατιστικά στοιχεία για την πορεία των
διαγωνιζομένων και στο τέλος του μήνα αναδεικνύονται οι συνάδελφοι
που διάνυσαν τα περισσότερα μίλια. Επίσης διοργανώνονται Fitness
Assessments στα κτήρια της εταιρίας, κατά τα οποία ειδικοί γυμναστές
μαζί με διαιτολόγο και φυσιοθεραπευτή, αξιολογούν τη σωματική
δραστηριότητα και προσφέρουν συμβουλές στους συμμετέχοντες.
Παράλληλα, διοργανώνονται αθλητικές δράσεις ενώ σε συνεργασία με
την εταιρία catering, το μενού στα εστιατόρια επανασχεδιάστηκε ώστε
να υπάρχουν τουλάχιστον 2 υγιεινές επιλογές και να αναγράφονται τα
θρεπτικά στοιχεία των γευμάτων.

Γιώργος Λαμπρινός (αριστερά), Δ/νων Σύμβουλος της ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ και Θάνος
Κωνσταντακόπουλος, Property Operations & HSW Supervisor της Vodafone

Winner

Winner

Coca-Cola Τρια εψιλον

Syngenta Hellas AEBE Enofyta FPP

Food & Beverage Industry

Ο

ι καινοτόμες δραστηριότητες για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία στην Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνουν:
• Walk – the – Talk inspections, πρόγραμμα περιήγησης
στους εργασιακούς χώρους.
• Προτάσεις Βελτίωσης Improvement Memos, σύστημα με το οποίο
ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων και ιδεών από τους εργαζομένους
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
• Εγχειρίδιο με 12 Χρυσούς Κανόνες Ασφάλειας που δίνεται σε όλο το
προσωπικό.
• Πρόγραμμα διαδραστικής εκπαίδευσης στην Αμυντική Οδήγηση
• H&S Campaigns – πρόκειται για καμπάνιες Υγείας & Ασφάλειας οι
οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και διαρκούν μία ολόκληρη
εβδομάδα.
• Ημέρες χωρίς ατυχήματα και επιβράβευση εργαζομένων
• Ασφάλεια στόλου οχημάτων & σύστημα Mobileye
• Μία έως δυο φορές τον μήνα ανεβαίνουν στην εταιρική τηλεόραση ‘’TV
On The Go’’ Videos με εκπαιδευτικό υλικό, σύντομα και απλά μηνύματα
σχετικά με την ΥΑΕ, δράσεις ΥΑΕ των εργοστασίων, ασκήσεις εκκένωσης,
εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών και άλλες σχετικές ενέργειες.
Η απόδοση της ΥΑΕ παρακολουθείται μέσω των «Δεικτών αρνητικής
απόδοσης ΥΑΕ» και «Δεικτών Θετικής απόδοσης ΥΑΕ ή Κύριων δεικτών
ΥΑΕ». Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι συνεχής και περιλαμβάνει
σύντομα μαθήματα ασφάλειας αλλά και οργανωμένες εκπαιδεύσεις.

Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ και Νίκος
Φαραντούρης, Sustainability Manager Ελλάδας-Κύπρου Coca-Cola Τρία Έψιλον

Chemical Industry

Π

ερισσότερες από 5250 ημέρες χωρίς ατύχημα έχει κλείσει το
εργοστάσιο της Syngenta στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σε όλες τις
δραστηριότητες της εγκατάστασης, η Υγεία, η Ασφάλεια και
το Περιβάλλον αποτελούν το σημείο αναφοράς από όλους,
θέτοντας τα ως υψίστης προτεραιότητας. Στόχος και Δέσμευση όλων στη
Syngenta είναι ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (GOAL ZERO).
Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο και εφαρμόζει τα πρότυπα ISO
9001 (από το 1991) για την ποιότητα, ISO 14001 (από το 2001) για το
περιβάλλον και OHSAS 18001 (από το 2005) για την Υγεία και Ασφάλεια
στην εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι στο να ακολουθούν
τις διαδικασίες και τις προτεραιότητες της εταιρείας. Η συμμετοχή όλων,
η εκπαίδευση, η επικοινωνία και η ομαδική δουλειά είναι τα κλειδιά
της επιτυχίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν και στέλνουν/επικοινωνούν
στη διοίκηση γραπτώς αλλά και προφορικώς τις προτάσεις τους για
τη βελτίωση της Υγείας, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος, ενώ
πολλές από αυτές έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα. Για την εφαρμογή της
Πολιτικής Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος εφαρμόζονται πρότυπα, τα
οποία περιγράφουν τα βασικά βήματα που όλοι πρέπει να ακολουθήσουν
για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ και Νίκος
Τσιλιμπέρδης, Syngenda Hellas AEBE - Enofyta FPP Site Manager
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Α’ Ενοτητα: Εταιρειες, Φορεις & ΟργανισμοΙ

Winner

Winner

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

CORAL AE

Gas Industry

Ο

ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ),
που αποτελεί την «ομπρέλα», κάτω από την οποία βρίσκονται
και λειτουργούν αρμονικά, τα πιστοποιημένα από εξωτερικούς
φορείς συστήματα διαχείρισης για την Ποιότητα, την Υγεία και
Ασφάλεια και το Περιβάλλον. Ο τελικός στόχος είναι η επαγρύπνηση του
προσωπικού, η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και μια στέρεη
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας γενικότερης εταιρικής κουλτούρας
που θα έχει ως αποτέλεσμα μια ολιστική προσέγγιση όλων των θεμάτων
που αφορούν το ΕΣΔ. Ειδικά για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
(ΥΑΕ), οι δράσεις στοχεύουν στην επαγρύπνηση και την ευαισθητοποίηση
του προσωπικού, σε συνεργασίες με φορείς και την ενημέρωση όλων
των ενδιαφερομένων και στην καθιέρωση της κατάλληλης κουλτούρας.
Η εφαρμογή κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του
ΔΕΣΦΑ δεν είναι κάτι που επιβάλλεται στο προσωπικό, αλλά κάτι που
το προσωπικό επιβάλλει. Κάποιες από τις συντονισμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες που εφαρμόζει ο ΔΕΣΦΑ: Συμμετοχή προσωπικού,
εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση, προγραμματισμός, υλοποίηση
και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ασκήσεων, ηλεκτρονικό σύστημα
παρακολούθησης και προγραμματισμού ενεργειών για το σύνολο των
συντηρήσεων (προγραμματισμένων και έκτακτων) με προαπαιτούμενα
σημεία ελέγχων ασφάλειας και απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση
ενεργειών, δείκτες επίδοσης, ανάλυση συμβάντων, ενημέρωση και
συνεργασία εμπλεκομένων (τοπικοί φορείς, αρχές, περίοικοι κλπ),
ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων.

Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ και Σεραφείμ
Ιωαννίδης, Συντονιστής - Διευθυντής Ασφάλειας Συστημάτων Διαχείρισης &
Προγράμματος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ
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Oil Industry

Η

CORAL AE ακολουθεί το Στόχο Μηδέν Ατυχήματα ‘’Goal
Zero’’. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 19001, ISO14001 και
OHSAS 18001 για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.
Παράλληλα, όμως, εφαρμόζει ένα ευρύτερο πλαίσιο για τη
Διαχείριση της Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας, το
QHSSE, από τα αρχικά των λέξεων Quality, Health, Safety, Security,
Environment.
Το QHSSE δομείται από ένα σύνολο από ‘’Υποχρεωτικά Πρότυπα’’
και ‘’Οδηγίες’’. Μέσα σε αυτά υπάρχουν το Control Framework, που
προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας, το σκοπό και τις απαιτήσεις
του Συστήματος Διαχείρισης και το QHSSE Manual System (ΣΔ), το οποίο
περιγράφει τις Υποχρεώσεις και Δραστηριότητες όλων των εμπλεκομένων
Διευθυντών, Τμηματαρχών και Προσωπικού Λειτουργίας καθώς επίσης
και του ίδιου του τμήματος ΥΑΠ (QHSSE).
Υποβοηθητικά υπάρχουν τα Reference Documents, ενώ ο άκρως
συνοπτικός τρόπος περιγραφής, η ύπαρξη Δεικτών Απόδοσης ανά
Κεφάλαιο και φυσικά η Δομή PDCI (Plan, Do, Check, Improve), καθιστούν
το ΣΔ σύντομο, εύκολα διαχειρίσιμο, εύκολα αναθεωρούμενο και
συνεπώς ένα ζωντανό εργαλείο διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης.

Αριστερά, Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος, Operational Excellence & QHSSE Manager της
Coral AE και Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΕΛ .ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Winner

Winner

VESTAS HELLAS

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Renewable Energy Industry

H

VESTAS HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της
Αιολικής Ενέργειας και συγκεκριμένα με την πώληση
ανεμογεννητριών, την ανέγερση και τη συντήρηση αιολικών
πάρκων. Το όραμα της εταιρίας είναι να δημιουργήσει
και να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από
εργατικά ατυχήματα, θέτοντας ως στόχο τη διαρκή αναγνώριση των
επαγγελματικών κινδύνων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
είτε σε περιβάλλον εργοταξίου, είτε του τομέα συντήρησης, είτε σε
περιβάλλον γραφείου. Η VESTAS έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα ΥΑΕ & Περιβάλλοντος πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΟΗSAS
18001 & ISO 14001. Οι εργαζόμενοι συνδράμουν στη βελτίωση του
συστήματος ΥΑΕ & Περιβάλλοντος, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται
διαρκώς , όπως και οι εργολάβοι που συνεργάζονται με την εταιρεία,
ενώ σε ό,τι αφορά τη χρήση των χημικών προϊόντων που απαιτούνται
για την ανέγερση και συντήρηση των ανεμογεννητριών, η πολιτική
της εταιρίας βασίζεται στο τρίπτυχο Ελαχιστοποίηση - Ανακύκλωση Επαναχρησιμοποίηση. Σαν μια από τις καινοτομίες του συστήματος ΥΑΕ
και Περιβάλλοντος, είναι η ανάπτυξη Σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τις
θέσεις που βρίσκονται αιολικά πάρκα, λόγω της σημαντικής απόστασής
τους από τις αστικές περιοχές.

Αριστερά, Βασίλης Πελτέκης, Επικεφαλής Τμήματος Συντήρησης VESTAS HELLAS και
Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΕΛ .ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Banking

Γ

ια την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων της, η Εθνική Τράπεζα έχει συγκροτήσει
Εσωτερική Υπηρεσία Πρόληψης και Προστασίας και παράλληλα
συμμετέχει στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, όπως
προβλέπει η νομοθεσία. Στα όργανα αυτά συμμετέχουν στελέχη
της Τράπεζας, εκπρόσωποι εργαζομένων (σε ποσοστό >75%) και
επιστημονικοί υπεύθυνοι (Ιατροί Εργασίας/Τεχνικοί Ασφαλείας). Η
Τράπεζα, το 2013 έθεσε σε ισχύ Κανονισμό Πρόληψης και Προστασίας
της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων της. Στο πλαίσιο
αυτό, συνέστησε Τομέα Πυρασφάλειας, Πρόληψης Κινδύνων
από Φυσικές Καταστροφές και Πολιτικής Άμυνας, εκπόνησε και
έθεσε σε ισχύ τον Κανονισμό Φυσικής Ασφάλειας. Η Τράπεζα έχει
καθιερώσει διαδικασίες/προγράμματα/δράσεις για την υποστήριξη
των εργαζομένων της σε περιπτώσεις εμφάνισης περιστατικών βίας
(ληστείες και λεκτική ή σωματική βία από πελάτες). Επίσης, το Ταμείο
Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) που ιδρύθηκε το
1930, αναβαθμίζει και επεκτείνει συνεχώς τις παροχές προς τα μέλη
του, γεγονός το οποίο το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο σύγχρονα και
πρωτοπόρα ευρωπαϊκά Ταμεία Υγείας. Η Τράπεζα στηρίζει διαχρονικά
τη λειτουργία και τις δομές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ενώ συνέβαλε ουσιαστικά στη
χρηματοδοτική στήριξη του ανακαινισμένου ‘’ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ’’.

Από αριστερά, Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Επιμόρφωσης και
Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης, Αντωνία Δημητρίου, Υποδιευθύντρια Δ/νσης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου και Νικόλαος
Μαρινάκος, Διευθυντής ΕΚΕ της Τράπεζας και του Ομίλου
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Winner

Highly Commended

ΕλληνικΟς ΧρυσΟς Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΓενικΗ ΔιεΥθυνση
ΟρυχεΙων - ΔιεΥθυνση ΥγεΙας και
ΑσφΑλειας στην ΕργασΙα

Natural Resources & Mining

Σ

τρατηγικός στόχος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι να γίνει η
ασφαλέστερη μεταλλευτική εταιρεία στην Ευρώπη. Σαν πρώτο
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση η Εταιρεία πιστοποιήθηκε από
το 2011 κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007, από τον φορέα
πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance, με πεδίο εφαρμογής
όλα ανεξαιρέτως τα εργοτάξια και τις δραστηριότητές της.
Στις πιο πρόσφατες ενέργειες περιλαμβάνονται:
• Εγκατάσταση του συστήματος ραδιοεπικοινωνιών “Leaky Feeder” στο
μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, μία επένδυση ύψους 200.000 ευρώ.
• Δαπάνη 340.000 ευρώ για την αγορά τεσσάρων Καταφυγίων 		
Έκτακτης ανάγκης της εταιρείας Mine Arc.
• Δημιουργία του εσωτερικού προτύπου «Υποχρεώσεις και Καθήκοντα
Υ&Α» με το οποίο θεσπίζονται οι προτεραιότητες «Άνθρωπος – 		
Πλανήτης – Διαδικασία – Παραγωγή» για όλους ανεξαρτήτως τους
εργαζομένους.
• Υιοθέτηση του “Scorecard” με το οποίο μετράται η απόδοση του 		
Τμήματος Υ&Α σε διάφορες πρωτοβουλίες.
• Δημιουργία job descriptions για όλους τους εργαζομένους, στις 		
 οποίες ενσωματώθηκαν ευθύνες για την τήρηση κανόνων και προαγωγή
της Υ&Α στους χώρους εργασίας.
• Δαπάνη 168.314€ για αγορά ασθενοφόρων και εξοπλισμό αυτών,
για εξοπλισμό Ιατρείων και σταθμών Α’ βοηθειών, για αναλυτές
βιοχημικών εξετάσεων και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Από αριστερά, Νίκος Παπαφιλίππου, Μηχανικός Μεταλλείων, Προϊστάμενος
Τμήματος Υ&Α, Βασίλης Βασιλειάδης, Ιατρός Εργασίας και Γιάννης Νόβας, Μηχανικός
Μεταλλείων, Τεχνικός Ασφαλείας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και 2ος από δεξιά
ο Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
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Natural Resources & Mining

Β

ασική αρχή των εταιριών του Ομίλου της ΔΕΗ είναι η
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των
εργαζομένων, όσο και τρίτων οι οποίοι επηρεάζονται από
τις δραστηριότητές της. Με γνώμονα τη δέσμευση απέναντι
στο προσωπικό για τη δημιουργία συνθηκών ενός άριστου εργασιακού
περιβάλλοντος, γίνονται συνεχείς ενέργειες για τον εντοπισμό, την
εκτίμηση και την εξάλειψη παραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία
κινδύνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσα στο
πλαίσιο αυτό, βρίσκεται και η φιλοσοφία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με
αποτέλεσμα την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και ενεργειών που
περιλαμβάνουν και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
1801/OHSAS 18001. Η φιλοσοφία της εφαρμογής του ΣΔΥΑΕ είναι
επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση, προσαρμοσμένη στα μεγέθη και
στις ιδιαιτερότητες των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Σημειώνεται ότι η μελέτη
και ανάπτυξη των εν λόγω Συστημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από
προσωπικό της ΔΕΗ χωρίς τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

Όλγα Κουρίδου, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων στη ΔΕΗ Α.Ε. και Δρ. Θεόδωρος
Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΕΛ .ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Winner

Winner

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓh
ΗΛΕΚΤΡΙΚhΣ ΕΝeΡΓΕΙΑΣ
ΑΝωΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕιΑ

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεια του
Ομιλου Γιαννακοπουλου

Energy Industry

Η

ELPEDISON έχει αναπτύξει και εφαρμόσει, από το 2012,
ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS), με στόχο
την πλήρωση των ισχυουσών ρυθμιστικών απαιτήσεων, την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της
στο περιβάλλον και την πρόβλεψη της ρύπανσης, την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, διατηρώντας το ρεκόρ
των μηδενικών χαμένων ημερών εργασίας λόγω τραυματισμού,
την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών και την αύξηση της
ικανοποίησής τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης. Στις αρχές του
2014, η ανώτατη διοίκηση της ELPEDISON αποφάσισε να επικεντρωθεί
στη βελτίωση του IMS. Έτσι προγραμματίστηκε μια σειρά στόχων που
αφορούν το περιβάλλον και τη βελτίωση της Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α)
και περιλαμβάνουν τόσο αποφάσεις της ανώτερης διοίκησης όσο και
πρωτοβουλίες του προσωπικού. Όσον αφορά την Υ&Α, οι στόχοι και οι
σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν την Αναδιάρθρωση Τεκμηρίωσης του
IMS (μείωση του αριθμού των διαδικασιών από 24 σε 9, αναθεώρηση της
τεκμηρίωσης Άδειας Εργασίας), ανίχνευση παρ’ ολίγον ατυχημάτων- 0
χαμένες εργάσιμες ημέρες λόγω τραυματισμού, ετήσια προγράμματα
κατάρτισης και ασκήσεις στα εργοστάσια και στα κεντρικά γραφεία, με τη
συμμετοχή όλου του προσωπικού.

Αριστερά Antonio Lorenzo, Διευθυντής Λειτουργίας ELPEDISON Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.E. και Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός
Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πρόεδρος ΕΛ .ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Pharmaceutical Companies

Η

ΒΙΑΝΕΞ είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές
εταιρείες στην Ελλάδα, η οποία φροντίζει να παρέχει στο
ανθρώπινο δυναμικό της ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον
εργασίας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική
ποιότητας υγείας και ασφάλειας διατηρώντας Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα και καλύπτει τρεις
βασικούς άξονες: Τις διαδικασίες ασφαλείας εγκαταστάσεων, ανθρώπων
και προϊόντων. Παράλληλα, υπάρχουν συνεχείς εκπαιδεύσεις και δοκιμές
του προσωπικού ώστε σε περιπτώσεις σεισμού, φωτιάς ή πλημμύρας να
μπορεί να εκκενώσει με ασφάλεια τους χώρους εργασίας με χρήση των
σωστών οδών διαφυγής. Παρέχεται επίσης από την εταιρία ειδικό ιδιωτικό
πρόγραμμα για την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε
περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος και στις εγκαταστάσεις υπάρχουν
επιστήμονες τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί, οι οποίοι διασφαλίζουν την
εφαρμογή όλων των μεθόδων ασφαλείας.
Η ΒΙΑΝΕΞ διαθέτει μια σειρά από πιστοποιητικά ποιότητας από τον
φορέα TUV για όλες τις εγκαταστάσεις της σχετικά με σχεδιασμό,
ανάπτυξη, παραγωγή & συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων ασφαλείας. Έχει λάβει σειρά
πιστοποιητικών από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και 35
πιστοποιήσεις από άλλες χώρες στις οποίες εξάγει φάρμακα.

Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Γεωργία Βέρδη, Quality System Manager της ΒΙΑΝΕΞ, Εταιρείας του
Ομίλου Γιαννακόπουλου
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Highly Commended

Highly Commended

MERCK HELLAS ΑΕ

Εθνικο Κεντρο ερευνας και
Τεχνολογικης Αναπτυξης /

Pharmaceutical Companies

Μ

ε δεδομένη την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, η
Μerck Hellas φροντίζει πάντοτε, σε συμμόρφωση προς
την κείμενη νομοθεσία αλλά και με ιδίες πρωτοβουλίες και
καινοτόμες προληπτικές και κατασταλτικές πρακτικές, ώστε
να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας
και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της. H Merck έχει δημιουργήσει
ένα πλαίσιο προστασίας και πρόληψης που αφορά μεταξύ άλλων
στις δραστηριότητες πρώτων βοηθειών και αντίδρασης σε σοβαρούς
κινδύνους, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό
περιβάλλον: οργάνωση κύκλων εκπαιδεύσεων με στόχο την ενημέρωση
σε θέματα υγείας, δημιουργία ‘’Recreational Room’’ για την άθληση των
εργαζομένων, αναθεώρηση της διαδικασίας Έκτακτης Ανάγκης, ετήσια
επικαιροποίηση των ιατρικών φακέλων των εργαζομένων από τον ιατρό
εργασίας, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες,
ασκήσεις εκκένωσης των γραφείων, συνεργασία με διατροφολόγο και
κλινική εργοφυσιολόγο η οποία προετοιμάζει τα μενού σίτισης, έλεγχος
και ανανέωση του φαρμακείου, συχνές και ξαφνικές επιθεωρήσεις
των συνθηκών ασφαλείας στους χώρους εργασίας, συντηρήσεις των
συστημάτων κλιματισμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, συναγερμού,
στα ηλεκτρολογικά συστήματα και στη γεννήτρια, απολυμάνσειςαπεντομώσεις στους χώρους της εταιρίας, οδηγίες για τη σωστή χρήση
των φορητών υπολογιστών κ.ά.

Αριστερά, Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Επιμόρφωσης και
Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας με τους Κατερίνα Παπαθανασίου, Executive Assistant to the
Managing Director και Filippo De Lorenzo, Medical Director της MERCK HELLAS ΑΕ
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Ινστιτουτο Βιωσιμης Κινητικοτητας
και Δικτυων Μεταφορων για το εργο
EU-PORTRAItS
Shipping Projects

Η

λιμενεργασία θεωρείται παραδοσιακά ένα επάγγελμα με
υψηλά ποσοστά ατυχημάτων. Στο έργο EU-PORTRAItS γίνεται
εντοπισμός προτεραιοτήτων και εκπόνηση στρατηγικής για την
εκπαίδευση σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας του χειρισμού
των φορτίων στα λιμάνια (τόσο πάνω στο πλοίο, όσο και στη διάρκεια της
φορτοεκφόρτωσης) με πρωτοποριακό τρόπο.
Ένα ακόμα βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει το EU-PORTRAItS είναι
οι επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στα λιμάνια και ο τρόπος με
τον οποίο αυτές επηρεάζουν αφενός μεν τις ανάγκες εκπαίδευσης του
ανθρώπινου δυναμικού, αφετέρου δε τη στρατηγική, την τακτική και
την επιχειρησιακή προσέγγιση εφαρμογής προγραμμάτων υγιεινής και
ασφάλειας στις λιμενικές διαδικασίες. Η όλη προσέγγιση του Έργου
συνιστά πρωτοποριακό παράδειγμα που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί
τόσο στον τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορών, όσο και σε άλλους
τομείς. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι του Έργου ηγείται ένα
ελληνικό ερευνητικό ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), παρά τη δυσμενή σημερινή συγκυρία.
Συμμετέχουν εταίροι από Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Φινλανδία και
Λιθουανία. Οι ειδικοί σύμβουλοι του έργου είναι διεθνώς αναγνωρισμένες
προσωπικότητες του χώρου, από Ελλάδα και Κύπρο.

Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Μαρία Μποϊλέ, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Highly Commended

CYAN GROUP OF HOTELS
(APOLLONIA BEACH RESORT & SPA SANTA MARINA BEACH - SITIA BEACH CITY HOTEL)

Hospitality

Η

εταιρεία Cyan group of hotels εξειδικεύεται στο χώρο του
τουρισμού από το 1977, με τρία ξενοδοχεία στο Ηράκλειο
και το Λασίθι Κρήτης. Η εταιρεία απασχολεί 250 άτομα. Στον
τομέα του Health and Safety η εταιρεία τα τελευταία χρόνια
έχει επενδύσει χρόνο και οικονομικούς πόρους για να εγγυηθεί την
ποιότητα των υπηρεσιών της. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια
συνεχής πρόκληση: Μαθήματα πυρασφάλειας από τη Πυροσβεστική
Υπηρεσία καθώς και από τον τεχνικό ασφάλειας στα πυροσβεστικά
μέσα, από το ΕΚΑΒ για Α΄ Βοήθειες. Τα ξενοδοχεία είναι πιστοποιημένα
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλλεργιών - ECARF ενώ, εκτός του HACCP,
εφαρμόζονται εξειδικευμένα προγράμματα ποιότητας στην τροφική
αλυσίδα, ISO 22000 και 9001, και farm to fork policy. Στο χώρο του
ξενοδοχείου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο για τους πελάτες
και το προσωπικό, ενώ στον χώρο της πισίνας υπάρχουν επόπτες
κολυμβητικών δεξαμενών, 2 ναυαγοσώστες και ένας ναυαγοσώστης
παραλίας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα μηδενικά εργατικά
ατυχήματα. Οι παραλίες των ξενοδοχείων του Ομίλου βραβεύονται
με τη Γαλάζια Σημαία. Επίσης το σύνολο των εγκαταστάσεων είναι
πιστοποιημένο από την TUV Rheinland Hotel Safety Check.

Εμμανουήλ Μαρής (αριστερά), Διευθυντής της Cyan Group of Hotels και
Γιώργος Λαμπρινός, Δ/νων Σύμβουλος στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ
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GOLD

SILVER

Coral Gas ΑΕΒΕΥ

VESTAS HELLAS

Health & Safety Culture

Health & Safety Culture

Η

H

Coral Gas A.E.B.E.Y. (πρώην Shell Gas A.E.B.E.Y) λειτουργεί
από το 1965 στην αγορά της αποθήκευσης και εμπορίας
υγραερίου. Μέσω των 3 εγκαταστάσεών της σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα εξυπηρετεί, πάνω από 1.000.000
πελάτες, προμηθεύοντάς τους υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια.
Η Coral Gas έχει Πολιτική και Δέσμευση σε θέματα Ποιότητας,
Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβάλλοντος (QHSSE). Είναι
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και 14001. Επιπλέον εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001.
Μόνιμη επιδίωξή της είναι ο στόχος Μηδέν Ατυχήματα- Goal Zero ο
οποίος επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επαγρύπνησης για τα θέματα
Υ&Α. Η Coral Gas εστιάζει στη συμπεριφορά και στην κουλτούρα των
εργαζομένων και των συνεργατών στα θέματα Υ&Α (HSSE culture=
Health Safety Security Environment culture). Σε αυτό το πλαίσιο
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Hearts & Minds μέσω της εφαρμογής
‘’Understanding your Culture’’. Προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση και
επαγρύπνηση, το 2013-2014 επέλεξε να υλοποιήσει την εφαρμογή της
επόμενης βαθμίδας του Hearts & Minds με θέμα ‘’Seeing your Self as
others See you’’- SYSAOSY.

VESTAS HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της
Αιολικής Ενέργειας και συγκεκριμένα με την πώληση
ανεμογεννητριών, την ανέγερση και τη συντήρηση αιολικών
πάρκων. Τα αιολικά πάρκα εγκαθίστανται σε αποκεντρωμένες
περιοχές, σε σημαντική απόσταση από τις αστικές περιοχές, σε ορεινές
εκτάσεις εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι τεχνικοί
συντήρησης των ανεμογεννητριών καλούνται να καλύψουν μία σημαντική
οδική απόσταση μικτής διαδρομής (ασφάλτινο οδικό δίκτυο και χωμάτινο
δίκτυο πρόσβασης στο αιολικό πάρκο). Επιπλέον ο χώρος εργασίας
εντός των ανεμογεννητριών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς βρίσκεται
εγκατεστημένος σε σημαντικό ύψος που κυμαίνεται από 50 έως 100
μέτρα, ενώ η χωροταξία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
στο εσωτερικό τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση
των εργασιών συντήρησης και εγκατάστασης. Τα χαρακτηριστικά
αυτά σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
προκειμένου να διασφαλιστεί η Υγιεινή και η Ασφάλεια των εργαζομένων
σε καθημερινή βάση. Η Vestas Hellas έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΟΗSAS
18001, με σκοπό τη διαρκή αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων,
τη διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών, τη συνεχή επιμόρφωση του
προσωπικού σε θέματα ΥΑΕ και τη δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας
τόσο ενδοεταιρικά όσο και των πελατών / συνεργατών της.

Βίκυ Σουλάνδρου, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και
Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και Δημήτρης
Παπαχαρίσης, Διευθυντής Εγκατάστασης Coral Gas Ασπροπύργου

Λεωνίδας Κυριακούλης, Υπεύθυνος Έργων VESTAS HELLAS και Βίκυ Σουλάνδρου,
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης,
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
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SILVER

Coca-Cola Τρια εψιλον

CORAL AE

Healthy Workplace Campaigns

Healthy Workplace Campaigns

H

Σ

Βίκυ Σουλάνδρου, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και
Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και Ζαχαρίας
Λιονάκης, Health & Safety Manager Ελλάδας-Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον

Κίρκη Καλαντζή, Retail, CORAL AE και δεξιά Βίκυ Σουλάνδρου, Διευθύντρια του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Coca-Cola Τρία Έψιλον, από το 2011 οργανώνει κάθε
χρόνο εκστρατείες Υγείας & Ασφάλειας, οι οποίες
λαμβάνουν χώρα για μια εβδομάδα στα εργοστάσια και
τις εν γένει εγκαταστάσεις όλων των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται η εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο επιλέγεται
ένα συγκεκριμένο θέμα και σχηματίζεται μία ομάδα εργασίας, η
οποία αποφασίζει για το περιεχόμενο της εκστρατείας, θέτει τα
χρονοδιαγράμματα για τον καλύτερο επιμερισμό των εργασιών και
αναπτύσσει γενικές και ειδικές οδηγίες. Οι σχετικές εκστρατείες
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 μέσω της αποστολής e-mails και sms και της βράβευσης
εργαζομένων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υποβολής
προτάσεων ή παιχνίδια. Από το 2011 έως σήμερα, έχουν διοργανωθεί
από την εταιρία 4 εκστρατείες υγείας & ασφάλειας: Οδηγείτε με
ασφάλεια (2011), Ολισθήματα, παραπατήματα και πτώσεις (2012),
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και εργονομία (2013), Πυρασφάλεια
στην εργασία και στο σπίτι (2014).

το πλαίσιο της δέσμευσης της Coral για την καθολική διαχείριση
των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, από τα
γραφεία και τις εγκαταστάσεις μέχρι το πιο απομακρυσμένο
πρατήριο σε όλη τη χώρα, υπάρχει η πρακτική να διοργανώνονται
κάθε χρόνο σε τακτική βάση επισκέψεις της Διευθυντικής Ομάδας
στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια. Οι επισκέψεις αυτές οργανώνονται
κάτω από τον τίτλο Bus Rides, μια και για τη μεταφορά της Διευθυντικής
Ομάδας χρησιμοποιούνται μικρά λεωφορεία. Τα Bus Rides οργανώνονται
τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο. Συστήνεται μια ομάδα περισσότερων
των 10 ατόμων αποτελούμενη από όλα τα ανώτατα στελέχη της
εταιρίας, η οποία επισκέπτεται κάθε φορά τα πρατήρια μιας περιφέρειας,
αφιερώνοντας αρκετό χρόνο σε κάθε πρατηριούχο και το προσωπικό
του. Επιπλέον, πριν από 9 χρόνια, η Coral ξεκίνησε μια πρωτοβουλία
για την Ημέρα της Ασφάλειας με το όνομα “Safety Day”, μια ημέρα
αφιερωμένη ολοκληρωτικά στη σημασία της Υγιεινής και Ασφάλειας στο
χώρο εργασίας. Η ημέρα αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις
εγκαταστάσεις και γραφεία της Coral πανελλαδικά.
Το 2015, η εταιρία, μέσα από το σλόγκαν της Ημέρας Ασφάλειας “Κάνω
το Σωστό γιατί Νοιάζομαι”, προκάλεσε τους εργαζόμενους όλων των
βαθμίδων, να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τους Κανονισμούς και τις
Διαδικασίες στο πλαίσιο του “Κάνω το Σωστό” και να επεκτείνουν την
εφαρμογή και στους συναδέλφους γύρω τους.
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SILVER

SILVER

ISS Facility Services Α.Ε.

3M Hellas

Healthy Workplace Campaigns

Healthy Workplace Campaigns

Ο

T

Ζωή Ζαχαριάδου, HR & Marketing Manager της ISS Facility Services Α.Ε. και δεξιά
Βίκυ Σουλάνδρου

Βίκυ Σουλάνδρου, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και
Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και δεξιά Marina
Fernhout-Mollemans, Managing Director της 3M Hellas

Όμιλος της ISS ιδρύθηκε στην Κοπεγχάγη το 1901. Σήμερα,
η εταιρία απασχολεί πάνω από 510.000 εργαζόμενους,
προσφέροντας τις πρωτοποριακές υπηρεσίες της IFS σε
πάνω από 70 χώρες, ως η 1η εταιρία παροχής υπηρεσιών
outsourcing στον κόσμο για 3 συνεχόμενες χρονιές (IAOP 2013,2014
&2015). Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής & Ασφάλειας στο
χώρο εργασίας στις 28 Απριλίου 2015, η ISS διοργάνωσε -για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά- Ημερίδα Υγιεινής & Ασφάλειας, αφιερωμένη
αποκλειστικά στο σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας,
τους ανθρώπους της. Το Όραμα για τη δημιουργία του Σπουδαιότερου
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών στον κόσμο προϋποθέτει την
εκπλήρωση του στόχου Υγιεινής & Ασφάλειας (Drive to 100), που είναι
μηδενικά εργατικά και μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα.
Ο στόχος της περσινής Ημερίδας με θέμα την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων στέφθηκε με επιτυχία αφού μειώθηκε το ποσοστό
τους κατά 40%. Σκοπός της φετινής ημερίδας ήταν η αφύπνιση, η
ευαισθητοποίηση και η προαγωγή κουλτούρας Υγείας στην Εργασία,
καθώς και Ευεξίας. Απώτερος σκοπός, είναι όλοι να κατανοήσουν
την αναγκαιότητα για την εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να επιτύχουν μια
ουσιαστική και ικανοποιητική ζωή.
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ο SAFETY ROADSHOW FOR WELDERS της 3Μ ξεκίνησε
την 1η Ιουνίου και μέχρι τις 24 Ιουλίου ταξίδεψε προκειμένου
να ενημερώσει τους ηλεκτροσυγκολλητές για τους νέους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν τις εργασίες
τους με τη μέγιστη ασφάλεια και άνεση. Το Roadshow διένυσε περίπου
7.000 χιλιόμετρα, σταμάτησε σε 18 νομούς, επισκέφθηκε περίπου
100 Βιομηχανίες και φιλοξένησε στο κινητό κέντρο εκπαίδευσής του,
περίπου 600 ανθρώπους από το χώρο της βιομηχανίας και ιδίως
των συγκολλήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς πάνω
από 300 συγκολλητές επιμορφώθηκαν για το πώς και γιατί πρέπει να
προστατεύσουν την υγεία τους (όσον αφορά την αναπνοή και ακοή).
Ταυτόχρονα ο Τεχνικός Ασφαλείας κατέγραψε τις απαντήσεις σε
βασικά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα αν φορούν οι εργαζόμενοι
ΜΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσής τους στον κίνδυνο, αν τα
φορούν σωστά και αν δεν τα φορούν, γιατί. Τέλος βρέθηκαν λύσεις
στους τομείς εκπαίδευσης εργαζομένων, συμβατότητας των ΜΑΠ και
σωστής συνεχούς χρήσης.

Β’ Ενοτητα: Δραστηριοτητες

GOLD
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
Workers Involvement

O

Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
της Υγείας και Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ) στην εργασία κατά
OHSAS 18001 από το 2007. Στο σύστημα αυτό έχουν
ενταχθεί διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, προδιαγραφές κλπ, ώστε να
διασφαλίζεται η επικαιρότητά τους και η διατήρηση ενός ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου.
Παράλληλα επιτυγχάνεται η ένταξη νέου εξοπλισμού στην εταιρία,
ακολουθώντας τον κύκλο PDCA διασφαλίζοντας ότι εξετάζονται τόσο οι
όποιες αλλαγές στις διεργασίες της εταιρίας, όσο και οι πιθανοί κίνδυνοι
που μπορούν να επέλθουν, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να ελαχιστοποιηθούν. Η οργανωτική μονάδα υπεύθυνη για τη διαχείριση
και παρακολούθηση του ΣΔΥΑΕ εντάχθηκε στις μονάδες που υπάγονται
άμεσα στην ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας, δημιουργώντας έναν άμεσο
δίαυλο επικοινωνίας. Στη συνέχεια για κάθε μια από τις εγκαταστάσεις
ορίσθηκε υπεύθυνος παρακολούθησης του ΣΔΥΑΕ, με αρμοδιότητα,
μεταξύ άλλων, την ενημέρωση του προσωπικού, την καταγραφή και
ενημέρωση της οργανωτικής μονάδας διαχείρισης του ΣΔΥΑΕ σχετικά
με όλα τα παράπονα και τις προτάσεις του προσωπικού. Με αυτό τον
τρόπο δημιουργήθηκε μια ροή πληροφοριών από τους εργαζομένους
προς τη Διοίκηση της εταιρίας.

Μαρία Τολάκη, Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε. και Πιέρρος Χατζηγιάννης, Δ/ντής
Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
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SILVER

Syngenta Hellas AEBE Enofyta FPP Site
Workers Involvement

H

Syngenta, από τη δημιουργία της το 2000, έχει θέσει
σε υψηλή προτεραιότητα την Υγεία, την Ασφάλεια και το
Περιβάλλον καθώς και την εξάλειψη όλων των περιστατικών
ατυχημάτων και τραυματισμών. Λαμπρό παράδειγμα
αποτελεί το εργοστάσιο της Syngenta στα Οινόφυτα Βοιωτίας το οποίο
έχει κλείσει πάνω από 5250 ημέρες χωρίς ατύχημα. Το εργοστάσιο
είναι πιστοποιημένο και εφαρμόζει τα πρότυπα ISO 9001 (από το
1991) για την ποιότητα, ISO 14001 (από το 2001) για το περιβάλλον και
OHSAS 18001 (από το 2005) για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
Στο εργοστάσιο εφαρμόζονται πρακτικές ώστε οι εργαζόμενοι να
ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν και στέλνουν στη διοίκηση
γραπτώς αλλά και προφορικώς τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της
Υγείας της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος, ενώ η κάθε πρόταση
λαμβάνεται εξίσου σοβαρά υπόψη. Επίσης οι εργαζόμενοι συμμετέχουν
στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεως Υγείας, Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας, που πραγματοποιούνται 4
φορές το χρόνο. Επίσης στην παραγωγική διαδικασία εφαρμόζονται
συστήματα και τεχνικές για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών
παραγωγής όπως το 5S, το LEAN Manufacturing και το 6σ.

Μαρία Τολάκη, Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε. και από την Syngenta Hellas AEBE οι Νίκος
Τσιλιμπέρδης, Enofyta FPP Site Manager και Steve Sankey, Head Regional FPP, EAME

GOLD

BRONZE

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

First Aid Training Greece

Training & Awareness Initiatives

Training & Awareness Initiatives

Η

T

Μαρία Τολάκη, Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε., Aντωνία Δημητρίου, Υποδιευθύντρια Δ/
νσης Αμθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου και
Τρύφων Μαντζανίδης, Δ/ντής Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου

Μαρία Τολάκη, Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε. και Παναγιώτης Γέρου, Ιδρυτής First Aid
Training Greece

Εθνική Τράπεζα, με συνέπεια στην εφαρμογή των
νομοθετικών απαιτήσεων και ευαισθησία στη διαφύλαξη
βέλτιστων συνθηκών για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων στους χώρους εργασίας, προσφέρει τη
δυνατότητα παρακολούθησης ενός νέου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
προγράμματος με στόχο την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση όλων
των εργαζομένων της στον τομέα παροχής Πρώτων Βοηθειών. Το
ηλεκτρονικό σεμινάριο με τίτλο ‘’Πρώτες Βοήθειες’’ σχεδιάστηκε από τις
Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου και
Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου και είναι διαθέσιμο
στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της Τράπεζας ‘’Σύστημα e-κπαίδευσης’’. Η
πρόσβαση είναι δυνατή είτε μέσω της θέσης εργασίας εντός Τράπεζας,
είτε και εκτός αυτής. Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο στο Προσωπικό της
Τράπεζας όσο και στις Θυγατρικές Εταιρίες εσωτερικού του Ομίλου και η
παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική.

ο Εκπαιδευτικό κέντρο (http://www.firstaidtraining.gr)
είναι αδειοδοτημένος φορέας κατάρτισης ενηλίκων και
λειτουργεί ως διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1
από τον ΕΟΠΠΕΠ με έδρα το Λουτράκι .Οι Πιστοποιήσεις
που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι από τους Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται ως Διαπιστευμένο
Εκπαιδευτικό Κέντρο. Για το 2015 οι πιστοποιήσεις είναι από τους
οργανισμούς: American Heart Association, Health and Safety Institute
- American Safety Health Institute, Emergency Care Safety Institute.
Τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για εργαζόμενους απευθύνονται
σε οποιονδήποτε δεν έχει ιατρική εκπαίδευση ο οποίος επιθυμεί
ή πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
και/ή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιούνται και καταρτίσεις εργαζομένων για το χώρο εργασίας
του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι μαθητές μαθαίνουν
πώς να αντιμετωπίσουν μια αιμορραγία, διαστρέμματα, κατάγματα,
καταπληξία και άλλες καταστάσεις και παθήσεις (εγκεφαλικό, ανακοπή,
σοβαρή αλλεργική αντίδραση) όπου απαιτείται η παροχή Πρώτων
Βοηθειών. Διδάσκεται επίσης η παροχή ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή
σε ενήλικες, καθώς και η αντιμετώπιση πνιγμονής. Ανάλογα με τις
απαιτήσεις των καταρτιζομένων υπάρχει και διαφοροποίηση και
προσθήκη θεμάτων ανάλογα με τη μελέτη εκπαιδευτικών αναγκών.
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AVIN ΟIL ΑΒΕΝΕΠ

Coca-Cola Τρια εψιλον

Reducing Occupational Road Risk

Reducing Occupational Road Risk

T

Δ

o Road Transport Plan της AVIN, είναι ένα σύνολο δράσεων
που γίνεται με ίδια μέσα, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες
σε επιλεγμένα κομμάτια του, προκειμένου να υπάρχει ο
καλύτερος έλεγχος και παρακολούθηση των διαδικασιών
και του προϊόντος από τη φόρτωση και την οδική μεταφορά έως την
παράδοση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες
Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία. Οι δράσεις του προγράμματος
περιλαμβάνουν τακτική θεωρητική εκπαίδευση αλλά και πρακτική
εκπαίδευση με ασκήσεις ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
για τους οδηγούς και το προσωπικό εγκαταστάσεων, σύστημα on line
παρακολούθησης παραδόσεων και μεταφοράς του προϊόντος και
περιοδική επικαιροποίηση διαδικασιών. Το 100% των επαγγελματιών
οδηγών μεταφοράς προϊόντος, ΙΧ και ΔΧ, εκπαιδεύονται ετησίως με
σκοπό έχουν την επαγρύπνηση, τον αμυντικό τρόπο οδήγησης αλλά και
την πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων τη στιγμή που πραγματοποιείται
η παράδοση των καυσίμων. Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
έρχονται να συμπληρώσουν και να δώσουν εφόδια όπως πχ η εξάσκηση
σε ακραίες οδικές καταστάσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες
και το όχημα - Πρόγραμμα anti-skid anti-rollover.

ιευρύνοντας τον τομέα ενασχόλησης αλλά και ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής συστημάτων συνεχούς βελτίωσης, η CocaCola Τρία Έψιλον ενεργοποιεί τεχνικές και συστήματα που
αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων που διατελούν
και εκτός των παραγωγικών μονάδων. Η υλοποίηση του πλάνου
γίνεται πράξη με την εφαρμογή ενός εξελιγμένου και πολύπλευρου
προγράμματος οδικής ασφάλειας που στόχο έχει την πρόληψη και
αποφυγή πιθανών συμβάντων κατά το χρόνο εργασίας. Ως αποτέλεσμα,
αποδεικνύεται με έμπρακτο τρόπο η δέσμευση της εταιρίας στον τομέα
Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και ταυτόχρονα αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση.
Η εταιρία εφαρμόζει τα εξής προγράμματα Οδικής Ασφάλειας:
• Ασφάλεια στόλου οχημάτων & σύστημα Mobileye
• Πρόγραμμα δια-δραστικής εκπαίδευσης στην Αμυντική Οδήγηση
(Alert Driving)
• Σύντομα μαθήματα ασφάλειας πρωινών συναντήσεων
(Hellenic Good Morning Meeting Toolbox Talks)
• Αναφορά & καταγραφή Παρ’ ολίγον Περιστατικών
(Near-Miss) στην Οδήγηση.

Αριστερά, Ιωάννης Ραπτάκης, Διευθυντής Διανομής και Εφοδιασμού, AVIN OIL ABENEΠ
και Γιώργος Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος Ε.Ι.Δ.Ι.Π. / Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος Υγείας &
Ασφάλειας

Αριστερά, Γιώργος Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος Ε.Ι.Δ.Ι.Π. / Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος Υγείας
& Ασφάλειας και Παναγιώτης Ράπτης, Health & Safety Supervisor στο Εργοστάσιο
Βόλου της Coca-Cola Τρία Έψιλον
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ΔΕΗ Α.Ε. / ΔιεΥθυνση ΥγεΙας
και Ασφαλειας στην ΕργασΙα
Identification of New Risk

Ο

όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, καλείται
να διαχειριστεί μια σειρά από διαφορετικές μεταξύ τους
δραστηριότητες ως ενιαίος φορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στην αντιμετώπιση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους
καταναλωτές. Η σύσταση της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία (ΔΥΑΕ) έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε στην κατεύθυνση
της ενιαίας αντιμετώπισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, να συλλέξει
τα στοιχεία εκείνα που απορρέουν από την εμπειρία της εργασίας
στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την έναρξη των
δραστηριοτήτων της πρώτης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ελλάδα. Η διαδικασία ποιότητας με τον γενικό τίτλο ‘’μελέτες για την
υγεία και ασφάλεια στην εργασία’’ περιγράφει τον τρόπο προσέγγισης
πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις
ειδικής θεματολογίας. Παραδείγματα τέτοιων μελετών αποτελούν η
ραδιολογική εκτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της Επιχείρησης,
με σκοπό την ακτινοπροστασία των εργαζομένων και του κοινού, η
διαχείριση επικίνδυνων υλικών, διαδικασία που ελέγχεται για πρόκληση
ατυχημάτων ατυχήματα μικρής ή μεγάλης έκτασης, η αξιολόγηση
κινδύνου από τη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού παλαιάς
τεχνολογίας και η τεκμηρίωση της ασφαλούς χρήσης αυτού κ.ά.

Αριστερά, Γιώργος Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος Ε.Ι.Δ.Ι.Π. / Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος Υγείας
& Ασφάλειας και Μενέλαος Πεφάνης, Βοηθός Διευθυντής ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.E.

GOLD
ADIDAS HELLAS A.E.
Work-life Balance

Η

εταιρία αθλητικής ένδυσης & υπόδησης adidas Hellas,
θυγατρική του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου adidas
Group, μεγαλύτερου στον τομέα του στην Ευρώπη,
απασχολεί 300+ υπάλληλους στην Ελλάδα. Η adidas έχει
ξεκάθαρο όραμα για την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής
ζωής (Work Life Integration) και μετρήσιμους στόχους για την υγεία &
την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Το Work-Life Integration Program
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ιατροφαρμακευτική ασφάλιση με
ποσοστό κάλυψης εξόδων περίθαλψης για τους υπάλληλους και
με επιλογή επέκτασης και για τα εξαρτώμενα μέλη, δωρεάν ετήσιο
check-up και μαστογραφία για τις γυναίκες, πλούσια εκπαιδευτικά
προγράμματα με το adidas University και τη Βιβλιοθήκη εντός του
γραφείου, επιδότηση μαθημάτων άσχετων με το αντικείμενο εργασίας,
ευέλικτο καθημερινό ωράριο, δικαίωμα εργασίας από το σπίτι,
“Parent-Child Office” για τον γονιό που φέρνει το παιδί του στη δουλειά,
επιδότηση για το καθημερινό γεύμα στο εστιατόριο της εταιρίας, δωρεάν
πρωινό σνακ και smooothies, παροχή κινητών τηλεφώνων iPhone 6
και Diesel αυτοκινήτων στην πλειοψηφία των υπαλλήλων, επιδότηση
για αθλητικές δραστηριότητες επιλογής του εργαζομένου, αθλητικές
ομάδες των εργαζομένων και πολλές ακόμα παροχές.

Αριστερά, Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ και
Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, Facilities Manager, South East Europe, adidas Group
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
Synergies for EHS

Ο

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
αναγνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος να επιτύχει υψηλά επίπεδα
στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στην Υγεία και
Ασφάλεια στην εργασία, είναι μέσω συνεχούς εκπαίδευσης
και ενημέρωσης του προσωπικού, μέσω ασκήσεων αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών καθώς και μέσω συνεργασιών με εμπλεκόμενους
φορείς. Ο ΔΕΣΦΑ, στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης του
προσωπικού, όπως αυτή έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε διαχειριστικού συστήματος που
εφαρμόζεται στην εταιρία (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 κλπ),
προγραμματίζει και διενεργεί ετήσιες εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων σε
θέματα ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας. Επίσης, το
2014, πραγματοποιήθηκαν 58 ασκήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις του
ΔΕΣΦΑ ενώ κάθε χρόνο διοργανώνονται ενημερώσεις σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ασκήσεων,
υπάρχουν δράσεις σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος
καθώς και δράσεις για την αποκατάστασή του, μετά την εκδήλωση
ενός έκτακτου περιστατικού. Παράλληλα η εταιρεία εφαρμόζει σχέδια
για την προστασία του περιβάλλοντος όπως το Σχέδιο Αντιμετώπισης
Θαλάσσιας Ρύπανσης (ΣΑΘΡ) που εφαρμόζεται στον Τερματικό Σταθμό
εκφόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα στον
κόλπο της Πάχης Μεγάρων.

Αριστερά, Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ και
Ιωάννης Χωματάς, Δ/ντής Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Έργων ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
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GOLD
Ελληνικoς Χρυσoς Α.Ε.
Emergency Preparedness

Η

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ έχει συντάξει και χρησιμοποιεί ένα
Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ) με στόχο την προστασία της
υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, του εξοπλισμού
και των περιουσιακών στοιχείων αυτής, των συνεργατών της
και των περιοίκων. Το ΣΕΑ επίσης αναλύει τη συνεργασία με τις δημόσιες
υπηρεσίες, την τοπική αστυνομία, την πυροσβεστική, τα νοσοκομεία και
άλλους φορείς άμεσης απόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το
ΣΕΑ προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργοταξίου.
Για τη σωστή εφαρμογή του ΣΕΑ έχουν δοθεί αρμοδιότητες σε
συγκεκριμένα, κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, που συντονίζονται από
το Συντονιστή Εκτάκτου Ανάγκης ή τον Διευθυντή Υγείας & Ασφαλείας
σε περίπτωση απουσίας του. Στο ΣΕΑ περιγράφονται οι αρμοδιότητες και
ευθύνες των Συντονιστών Εκτάκτου Ανάγκης, Διάσωσης, Πυρασφάλειας,
Επικοινωνίας, Προσωπικού, του Ιατρικού Τμήματος καθώς και της
εκπαιδευμένης Ομάδα Πρώτων Βοηθειών. Το ΣΕΑ υπόκειται σε
αναθεώρηση και τροποποίηση οποτεδήποτε αλλάξουν συνθήκες,
διαδικασίες, πρόσωπα ή εξοπλισμός που το επηρεάζουν.

Από αριστερά, Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ,
Δέσποινα Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων - Τεχνικός Ασφαλείας, Μιχάλης
Θαλασσινός Αρχηγός Ομάδας Διάσωσης και Αγγελική Παπαγιάννη, Μηχανικός
Ορυκτών Πόρων - Τεχνικός Ασφαλείας

GOLD
ΔΕΗ Α.Ε. / ΓενικΗ ΔιεΥθυνση
ΠΑΡΑΓΩΓΗς - ΔιεΥθυνση ΥγεΙας
και ΑσφΑλειας στην ΕργασΙα
Performance Improvement

Β

ασική αρχή των εταιριών του Ομίλου της ΔΕΗ είναι η
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των
εργαζομένων, όσο και τρίτων οι οποίοι επηρεάζονται από
τις δραστηριότητές της. Με γνώμονα τη δέσμευση απέναντι
στο προσωπικό για τη δημιουργία συνθηκών ενός άριστου εργασιακού
περιβάλλοντος, γίνονται συνεχείς ενέργειες για τον εντοπισμό, την
εκτίμηση και την εξάλειψη παραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία
κινδύνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσα
στο ανωτέρω πλαίσιο, εντάσσεται και η εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. Το
Σύστημα που έχει αναπτυχθεί είναι δυναμικό και μπορεί να αναθεωρείται
και να βελτιώνεται διαρκώς, καθώς και να προσαρμόζεται στις
τυχόν αλλαγές σε εξοπλισμό, στις διεργασίες, στη νομοθεσία κλπ.
Η φιλοσοφία της εφαρμογής του ΣΔΥΑΕ είναι επικεντρωμένη στη
συνεχή βελτίωση, προσαρμοσμένη στα μεγέθη και στις ιδιαιτερότητες
των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ. Η μελέτη και ανάπτυξη των εν λόγω
Συστημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό της χωρίς τη
χρήση εξωτερικών συμβούλων.

Αριστερά, Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ
και Ιωάννης Κοπανάκης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.

GOLD
Coca-Cola Τρια εψιλον
Performance Improvement

Η

Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι δεσμευμένη στην ανάπτυξη
και την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων,
προτύπων και πρακτικών Υγείας & Ασφάλειας στην
Εργασία, κατάλληλων για τους κινδύνους που συνδέονται
με τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Έχει αναπτύξει και
εφαρμόζει διαδικασίες για την τακτική παρακολούθηση και μέτρηση
των βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν στις λειτουργίες και
δραστηριότητές της, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην ΥΑΕ. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται έχοντας
ως πρώτιστο μέλημα την παρακολούθηση των επιδόσεων, τον
σχετικό έλεγχο λειτουργίας και τη συμμόρφωση με τους σκοπούς και
στόχους ΥΑΕ της εταιρίας. Πέρα από αυτό, παρακολουθεί δείκτες
μέτρησης αστοχίας της ασφάλειας [reactive or lagging], καθώς και
προληπτικούς (ή κύριους) [proactive or leading] μετρώντας έτσι τις
θετικές δραστηριότητες που είναι σχεδιασμένες για να διατηρούν
τις καλές πρακτικές ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επίσης, η
εταιρία επενδύει στην ανάπτυξη επάρκειας του προσωπικού σε
θέματα ΥΑΕ μέσω αποτελεσματικής και συνεχούς εκπαίδευσης και
αποτελεσματικής ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα εντός της επιχείρησης,
ενώ πραγματοποιούνται μηνιαίες επιθεωρήσεις και έλεγχοι ΥΑΕ.

Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ και Άννα Γκάτσου,
Continuous Improvement Engineer, Coca-Cola Τρία Έψιλον
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Β’ Ενοτητα: Δραστηριοτητες

GOLD
ΔΕΗ Α.Ε. / ΔιεΥθυνση ΥγεΙας
και Ασφαλειας στην ΕργασΙα
Employee Support Programs

Γ

GOLD
ΔΕΗ Α.Ε. / ΔιεΥθυνση ΥγεΙας
και Ασφαλειας στην ΕργασΙα
Health Risk Assessment

Τ

ια τον Όμιλο ΔΕΗ ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, το
πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιριών, αποτελεί θεμελιώδη
στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του. Για να διατηρηθεί το κεφάλαιο αυτό ακέραιο, ο Όμιλος
λαμβάνει όλα τα μέτρα και διαθέτει τα μέσα και τους πόρους προκειμένου
να διασφαλίζει τη σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού του.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο Όμιλος απασχολεί μεγάλο
αριθμό εργαζομένων ανά την επικράτεια και σε εργασίες υψηλής
επικινδυνότητας, έχει προβλέψει στο οργανόγραμμά του Κοινωνική
Υπηρεσία και Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας. Οι Κοινωνικοί
Λειτουργοί διαχειρίζονται με δικαιοσύνη, εχεμύθεια, ευαισθησία,
διακριτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις περιπτώσεις
των εργαζομένων που δοκιμάζονται σε κάποια περίοδο της ζωής τους
αντιμετωπίζοντας προσωπικά – οικογενειακά – κοινωνικά και εργασιακά
προβλήματα, τα οποία ενεργούν κατασταλτικά, επηρεάζοντας τους ίδιους
και κατ’ επέκταση την παραγωγική διαδικασία. Την ίδια ώρα ο Ψυχολόγος
της Εργασίας παρέχει ψυχολογική υποστήριξη τόσο προς τη Διοίκηση (π.χ.
Προϊστάμενο, Διευθυντή κλπ) όσο και προς τους υπαλλήλους των εταιριών
του Ομίλου της ΔΕΗ και συμβάλλει με τις επαγγελματικές του γνώσεις στη
σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων.

ο Ανθρώπινο Δυναμικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. είναι το πολυτιμότερο
κεφάλαιο και για να διατηρηθεί ακέραιο, η πολιτική της εταιρείας
περιλαμβάνει την υιοθέτηση προληπτικής συμπεριφοράς
και πρακτικών και ποιοτική και ποσοτική Εκτίμηση της
Επικινδυνότητας (Risk Assessment) των εργασιών, με σκοπό τη συνεχή
αναβάθμιση των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον, την προστασία
της ζωής και της σωματικής και ψυχικής υγείας. Έχει εκδοθεί Μόνιμη
Οδηγία Διαδικασιών, η οποία καθορίζει τη διαδικασία Αναγγελίας,
που αποτελεί Νομική υποχρέωση της Επιχείρησης, και Δήλωσης
Ατυχημάτων ή παθολογικών επεισοδίων στο προσωπικό, τις ενέργειες σε
περιπτώσεις ατυχημάτων σε τρίτα πρόσωπα που εργάζονται ή βρίσκονται
σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, τη διαδικασία διερεύνησης, καταγραφής
και ανάλυσης των παραμέτρων και των στοιχείων που συνέβαλαν
σε ένα ατύχημα λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εκπροσώπων
των εργαζομένων. Από το 1996 εκπονούνται Γραπτές Εκτιμήσεις
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) που αποτελούν μια συστηματική
εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας. Ακόμη η
ΔΥΑΕ εκπονεί μελέτες σε ειδικά θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης κατά
περίπτωση και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό.

Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ και Μαρία Τολάκη,
Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε.

Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ και Γεώργιος
Δαμασκός, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ΔΕΗ Α.Ε.
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ΠΡΟΣΕΧΗ EVENTS
Κρατήστε τις ημερομηνίες και εξασφαλίστε
τη συμμετοχή σας στα συνέδρια που σας
ενδιαφέρουν

BRONZE

MEDIA SATURN / MEDIA MARKT
Well-being - Health & Wellness Initiatives

Η

Media-Saturn, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως Media
Markt αριθμώντας συνολικά 900 εργαζόμενους με μέσο όρο
ηλικίας τα 32 έτη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε έχει
θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την Υγεία και
Ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλει
επαναπροσδιορισμό και αλλαγή των συνηθειών και προτεραιοτήτων.
Έτσι δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων σχετικών
με την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των ανθρώπων της εταιρίας,
την ψυχική τους ισορροπία και την ανάδειξη ενός γενικότερα υγιεινού
τρόπου ζωής. Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: Ιδιωτική Ασφάλιση,
γιατρό εργασίας δύο φορές το μήνα, Life Coach, διατροφολόγο,
πρόγραμμα εκπαίδευσης Health and Safety Training ανά δύο έτη με
θέματα όπως παροχή Α’ βοηθειών, διαχείριση έκτακτης ανάγκης,
αντιμετώπιση ληστείας/βίαιου περιστατικού, πρόληψη μυοσκελετικών
παθήσεων. Επίσης έχει δημιουργηθεί Employee Shopping Club με
μεγάλη έμφαση στη συνεργασία με εταιρίες της κατηγορίας Health
& Safety, διοργανώνονται αγώνες ποδοσφαίρου, οι εργαζόμενοι
συμμετέχουν σε Μαραθώνιους Αγώνες, έχει δημιουργηθεί Τράπεζα
Αίματος, ενώ παρέχονται στους εργαζόμενους μαθήματα αυτοάμυνας,
massage therapy καθώς και σεμινάριο οινογνωσίας.

Σπύρος Πριμηκύριος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Τεχνικών Ασφαλείας στη ΓΕΝΙΚΗ
ΕΞΥΠΠ και Λάρα Κάλφα, Head of HR Media Saturn Ελλάς Α.Ε./Media Markt

2ο AGRICULTURE CONFERENCE
3 Φεβρουαρίου
PACKAGING AWARDS 2016
Τελετή Απονομής Βραβείων
11 Φεβρουαρίου
4ο SMART CITIES CONFERENCE
10 Μαρτίου
INDUSTRIAL AUTOMATION CONFERENCE
7 Απριλίου
3ο WATER CONFERENCE
26 Μαΐου
4ο ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE
9 Ιουνίου
PROCESS SAFETY CONFERENCE
31 Ιουνίου
SMART CITIES AWARDS
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
21 Ιουλίου
FACILITY MANAGEMENT CONFERENCE
29 Σεπτεμβρίου
SMART CITIES AWARDS
Τελετή 6 Οκτωβρίου
HEALTH & SAFETY CONFERENCE
11 Οκτωβρίου
3ο PACKAGING CONFERENCE
13 Οκτωβρίου
ENVIRONMENTAL AWARDS 2016
ΛHΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
27 Οκτωβρίου
2ο LIGHTING CONFERENCE
3 Νοεμβρίου
PACKAGING AWARDS 2017
ΛHΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
10 Νοεμβρίου
2ο FOOD SAFETY CONFERENCE
30 Νοεμβρίου
ENVIRONMENTAL AWARDS 2016
Τελετή Απονομής Βραβείων
15 Δεκεμβρίου

Εργατικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ελλάδα (2008 - 2012)
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν σε εργατικά ατυχήματα και έχουν δημοσιευτεί από την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία EUROSTAT) είναι μέχρι το έτος 2012. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας
2008 – 2012 οι οικονομίες της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδας μετέβησαν σε συνθήκες ύφεσης. Οι
επιπτώσεις αυτής απεικονίζονται, μεταξύ άλλων, και στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα στο κομμάτι της
υγείας και της ασφάλειας.
των Δhμητρα Πινoτση, Θ.Κ. Κωνσταντινiδη

Ο

ι De La Fuentes et al [2] εξετάζοντας τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στα εργατικά ατυχήματα στην Ισπανία
διαπίστωσαν ότι «λόγω κάποιου είδους φυσικής επιλογής
στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια οικονομική κρίσης
μόνο οι καλύτερα προσαρμόσιμοι εργαζόμενοι (μεγαλύτεροι σε ηλικία,
πιο έμπειροι, ένα υψηλό ποσοστό γυναικών, εργαζόμενοι σε μεγάλες
εταιρίες και με μόνιμες θέσεις) τείνουν να έχουν μειούμενη πιθανότητα
για εργατικό ατύχημα». Επιπλέον, οι Bena et al [1] αναφέρουν ότι, εν
μέσω οικονομικής κρίσης, οι επικίνδυνες καταστάσεις αυξάνονται
μεταξύ των εργαζομένων με προσωρινές συμβάσεις εργασίας. Όπως
αναφέρει και ο Tomasina [4] υπάρχει η ανάγκη αναδόμησης των
πολιτικών που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία υπό
το πρίσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
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Επιπλέον, λόγω της εργασιακής ανασφάλειας έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι
εκδήλωσης ασθενειών, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση άσθματος [3].
Στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, συλλέγονται ετησίως στοιχεία που
αφορούν στα εργατικά ατυχήματα κάθε χώρας. Τα «εναρμονισμένα»
δεδομένα για τα εργατικά ατυχήματα συλλέγονται στο πλαίσιο που ορίζει
η μεθοδολογία του 1990, των Ευρωπαϊκών Στατιστικών για τα Εργατικά
Ατυχήματα (European Statistics on Accidents at Work, ESAW).
Από το 2008 κι έπειτα, για την κατηγοριοποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά NACE Rev.2.
σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU No
349/2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2011:097:0003:0008:EN:PDF)
Για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των

κρατών έχουν δοθεί κοινοί ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις που έχουν
αναπτυχθεί για τα δεδομένα ESAW. Επιπροσθέτως, ο δείκτης επίπτωσης
που χρησιμοποιείται είναι τυποποιημένος έτσι ώστε να εξαλείφονται οι
διαφορές λόγω των διαφορετικών κατανομών του εκάστοτε εργατικού
δυναμικού μεταξύ των υψηλού και χαμηλού ρίσκου βιομηχανιών. Η
εναπομείνασα αδυναμία σύγκρισης οφείλεται στα δύο διαφορετικά
συστήματα συγκέντρωσης των δεδομένων, το σύστημα που βασίζεται
στον ασφαλιστικό φορέα και σε αυτό που βασίζεται στην αναφορά στις
επιθεωρήσεις εργασίας. Τα δεδομένα για τα μη θανατηφόρα ατυχήματα
από το 2004 ως το 2007 έχουν εμφανίσει φαινόμενα υποκαταγραφής.
Ωστόσο και από το 2008 κι έπειτα στα δεδομένα που δημοσιεύονται
εξακολουθούν να υπάρχουν φαινόμενα υποκαταγραφής. Αρκετά είναι
τα κράτη που ουσιαστικά παρέχουν αποτελέσματα προβλέψεων για να
διορθώσουν την υποκαταγραφή.
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Γράφημα 1. Πλήθος ατυχημάτων και τυποποιημένος δείκτης επίπτωσης
στις χώρες της ΕΕ(28) για το έτος 2012.
ΠΗΓΗ: EUROSTAT (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do)
Γράφημα 2. Πλήθος ατυχημάτων και τυποποιημένος δείκτης επίπτωσης
στην Ελλάδα κατά τα έτη 2008 - 2012.
ΠΗΓΗ: EUROSTAT (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do)
Γράφημα 3. Πλήθος ατυχημάτων και ανεργία στην Ελλάδα κατά τα έτη
2008 – 2012, Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ).
ΠΗΓΗ: EUROSTAT (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do)
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Η διαφορά των στοιχείων αυτών σε σχέση με αυτά που δηλώνονται στο
ΙΚΑ είναι ότι δεν περιλαμβάνονται τα τροχαία που συμβαίνουν κατά τη
μετάβαση από και προς την εργασία, και αποτελούνται από αυτά που
ο εργαζόμενος έχει απουσιάσει από την εργασία του για περισσότερες
από 3 ημέρες.
Για το έτος 2012 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), το πλήθος των
εργατικών ατυχημάτων της ΕΕ(28) ήταν 2.485.932 (συμπεριλαμβάνονται
και η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία), με τυποποιημένο δείκτη
επίπτωσης (standardised incidence rate)τα 1.072,32 ανά 100.000
εργαζομένους. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα δηλώθηκαν στη
Γερμανία, όπου και έφτασαν τα 2.485.932, με τυποποιημένο δείκτη
επίπτωσης τα 2.243,51 ανά 100.000 εργαζόμενους (σχεδόν διπλάσιος
από τον αντίστοιχο δείκτη της ΕΕ). Ωστόσο, ο υψηλότερος δείκτης
επίπτωσης παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία όπου και ξεπέρασε τα
3.700 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους με πλήθος εργατικών
ατυχημάτων τα 109.511. Ακολουθεί η Γαλλία με 3.036,87, η Ισπανία
με 2.935,11 η Ελβετία με 2.835,96 και οι Κάτω Χώρες με 2.668,89
εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Η Ελλάδα μεταξύ των
28 χωρών της ΕΕ και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας,
βρίσκεται στην 26 θέση με δείκτη επίπτωσης 461,92 και πλήθος
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Πλήθος εργατικών ατυχημάτων και τυποποιημένος δείκτης επίπτωσης (ανά 100.000 εργαζόμενους για το έτος 2012)
αα
Κράτος-μέλος
Πλήθος ατυχημάτων
Τυποποιημένος δείκτης επίπτωσης
1
Πορτογαλία
109.511
3.701,21
2
Γαλλία
461.376
3.036,87
3
Ισπανία
281.045
2.935,11
4
Ελβετία
72.106
2.835,96
5
Κάτω Χώρες
116.029
2.668,89
6
Λουξεμβούργο
6.299
2.426,5
7
Βέλγιο
49.546
2.264,58
8
Γερμανία
709.940
2.243,51
9
Φινλανδία
34.821
2.145,85
10
Μάλτα
2.190
2.072,2
11
Δανία
34.245
1.977,86
12
Αυστρία
56.299
1.886,3
13
Σλοβενία
11.505
1.792,6
14
Ιταλία
274.040
1.717,22
15
Νορβηγία
24.395
1.678,14
16
Ισλανδία
1.063
1.099
17
Εσθονία
4.993
1.016,61
18
Τσεχική Δημοκρατία
36.013
945,71
19
Ηνωμένο Βασίλειο
143.171
920,87
20
Σουηδία
24.864
895,78
21
Κροατία
8.844
873,73
22
Ιρλανδία
9.794
817,82
23
Κύπρος
1.511
768,15
24
Πολωνία
67.472
602,43
25
Ουγγαρία
16.717
537,79
26
Ελλάδα
10.065
461,92
27
Σλοβακία
7.469
432,38
28
Λιθουανία
2.303
286,36
29
Λετονία
1.213
206,11
30
Βουλαρία
1.768
86,59
31
Ρουμανία
2.889
58,69

εργατικών ατυχημάτων 10.065. Αναλυτικότερα τα στοιχεία για τα
εξεταζόμενα κράτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1.
Το πλήθος των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας για την πενταετία
2008 – 2012 βαίνει μειούμενο. Έτσι, ενώ το 2008 τα εργατικά
ατυχήματα που δημοσιεύει η EUROSTAT ήταν 23.134 (με τυποποιημένο
δείκτη επίπτωσης τα 1.263,22 ανά 100.000 εργαζόμενους), το 2009
ήταν 18.725 (642,71), το 2010 ήταν 14.594 (525,21), το 2011 ήταν
12.617 (518,97) και το 2012 ήταν 10.065 (461,92) όπως φαίνεται και
στο γράφημα 2. Οι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση των εργατικών
ατυχημάτων απορρέουν κυρίως από την οξύτατη οικονομική κρίση
που έχει πλήξει τη χώρα κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο και
απορρέουν κυρίως από την επιβράδυνση ή και τη συρρίκνωση της
οικονομικής δραστηριότητας, την αποβιομηχανοποίηση της οικονομίας
και τη στροφή στις εργασίες παροχής υπηρεσιών στην εργολαβία κ.ά.
Εξάλλου, όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, συγκρίνοντας τον μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής (υπολογισμός μέσω λογαρίθμων) των
εργατικών ατυχημάτων συγκριτικά με τον δείκτη της ανεργίας για την
εξεταζόμενη χρονική περίοδο διαπιστώνει κάποιος ότι τα ατυχήματα
έχουν μειωθεί ετησίως, κατά μέσο όρο, κατά 19% ενώ η ανεργία έχει
αυξηθεί, κατά μέσο όρο, κατά 34%.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
* Bena A, Giraudo M. 2013; 37 (1):29-34. Temporary employment and
health: a multivariate analysis of occupational injury risk by job tenure.
Epidemiologia e prevonzione.
* De la Fuente VS, Lopez MA, Gonzalez IF, Alcantara OJ, Ritzel DO.
2014; 48:77-85. The impact of the economic crisis on occupational
injuries. Journal of Safety Research
* Loerbroks A, Bosch JA, Douwes J, Angerer P, Li J. 2014,
68(12):1196-9. Job insecurity is associated with adult asthma in
Germany during Europe’s recent economic crisis: a prospective
cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health.
* Tomasina F. 2012; 1: 56-67. Problems of work world and its impact
on health. Current financial crisis. Revista de Salud Publica
* Κωνσταντινίδης Θ.Κ., 2001. Περιγραφική επιδημιολογία των
εργατικών ατυχημάτων στον Ελληνικό Πληθυσμό. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Σημ.: Αναδημοσίευση άρθρου από την Τριμηνιαία Εκδοση «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας», ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τ. 63/2015
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Ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις

ΣΕΤΕ: Αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω
Αν
Αναθεωρεί
προς τα πάνω ο
ΣΕΤΕ τις προβλέψεις του για τη
φετινή τουριστική κίνηση, με
βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου,
και προχωρά σε νέα εκτίμηση
των αφίξεων επισκεπτών από
το εξωτερικό για το 2014,
προβλέποντας ότι ο αριθμός
των αφίξεων εξωτερικού θα
φθάσει τα 20,5 εκατ. άτομα
έναντι 19,5 εκατ. αφίξεων της προηγούμενης εκτίμησης. Στο σύνολο αυτό, δεν συνυπολογίζονται
οι αφίξεις κρουαζιέρας, ενώ εάν επιβεβαιωθούν τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ -1,17% για
επιπλέον 1,2 εκατ. οδικές και ακτοπλοϊκές αφίξεις το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2014, οι
συνολικές αφίξεις -πλην της κρουαζιέρας- εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 21 εκατ. από 17,9 εκατ.
το 2013 και 15,5 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις κρουαζιέρας φαίνεται να ξεπερνούν το
επίπεδο στασιμότητας σε σχέση με το 2013, στο οποίο βρίσκονταν στο πρώτο τετράμηνο και πλέον
κατέγραψαν αύξηση 100.000 επισκεπτών σε σύνολο εξαμήνου, ενώ σε σύνολο έτους αναμένεται
να κινηθούν περί τα 2,5 εκατ., έναντι των 2,2 εκατ. επισκεπτών του 2013. Συνολικά, επομένως,
για το 2014, η νέα εκτίμηση των συνολικών αφίξεων επισκεπτών με όλα τα μέσα μεταφοράς
κινείται στο επίπεδο των 23 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2013. Σχετικά με
τις αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό, συνεχίστηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο
η ανοδική πορεία σε ποσοστό 23,5%, με αποτέλεσμα στο δεκάμηνο (Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2014) η αύξηση πλέον να ανέρχεται στο 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, στο
σύνολο των βασικών αεροδρομίων της χώρας.Όσον αφορά τις τάσεις του τουρισμού, παρατηρείται
μια τάση επιμήκυνσης της περιόδου με τον Απρίλιο 2014 στο +36,4% και τον Οκτώβριο στο
+23,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, μεγέθη πολύ υψηλότερα των αντίστοιχων
του διαστήματος Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Επίσης, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση της κίνησης
προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης, δήλωσε
σχετικά: «Κινούμαστε σημαντικά γρηγορότερα από τα αναμενόμενα προς την επίτευξη των στόχων
του στρατηγικού σχεδίου και του Τουριστικού Οδικού Χάρτη 2021. Είναι επιτακτική η ανάγκη, να
προχωρήσουμε ενωμένοι, κυβέρνηση και κόμματα, κοινωνικοί εταίροι, τουριστικοί επιχειρηματίες
και εργαζόμενοι, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του τομέα, την ενίσχυση των επενδύσεων,
την ποιοτική αναβάθμιση, την υποστήριξη της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης, την ακόμη
μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, αλλά και την περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική αύξηση της απασχόλησης στον τομέα.
Είναι, ακόμη, επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ενίσχυσης του εσωτερικού
τουρισμού, ο οποίος ήδη παρουσίασε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης το 2014. Κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, επιδείξαμε μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα,
σύγχρονη, δυναμική και συνεκτική εικόνα και επιβεβαιώθηκαν οι πρώτοι θετικοί οιωνοί για το 2015».

DΕLTA AIR LINES: ΑΥΞΗΣΗ
ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ
Σε μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία
για τον ελληνικό τουρισμό, η Delta
Air Lines ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις
πτήσεις της από το αεροδρόμιο John
F. Kennedy της Νέας Υόρκης προς
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για
το καλοκαίρι του 2015. Η Delta θα
ξεκινήσει και πάλι δρομολόγια στις 30
Μαρτίου 2015 με πέντε πτήσεις την
εβδομάδα, οι οποίες θα αυξηθούν σε
επτά την εβδομάδα (μια καθημερινά)
από τις 2 Μαΐου. Από τις 3 Ιουνίου
2015, θα προστεθούν επιπλέον
πτήσεις, φτάνοντας συνολικά τις 11
την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών με υψηλή ζήτηση,
η Delta θα προσφέρει 5900 θέσεις
κάθε εβδομάδα μεταξύ Ελλάδας και
ΗΠΑ. Όλες οι πτήσεις από την Αθήνα
θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία
με την κοινοπραξία Air France-KLM και
Alitalia. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού του ΟΗΕ επιβεβαίωσε
πρόσφατα τη σημασία του τουρισμού
για την Ελληνική οικονομία και η Delta
είναι περήφανη που την υποστηρίζει,
συνδέοντας την Αθήνα με τη Νέα
Υόρκη – έναν από τους πιο σημαντικούς
ταξιδιωτικούς και εμπορικούς κόμβους
του κόσμου», δήλωσε ο Perry
Cantarutti, αντιπρόεδρος της Delta
για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική.
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Tα Health & Safety Awards 2015 υποστήριξαν...
Ως Χορηγοί

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. είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, με δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, είναι μία
από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις ως προς τα πάγια ενεργητικά της στοιχεία. Ιδρύθηκε το 1950, με σκοπό την παραγωγή, τη μεταφορά και
τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τον Δεκέμβριο του 2001, οι μετοχές της ΔΕΗ εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs) στο Χρηματιστήριο
του Λονδίνου. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια
πελάτες. Διαθέτει μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, εργοστάσια παραγωγής, καθώς και θυγατρικές στους τομείς μεταφοράς και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο τέλος του 2014 κατείχε το 64% της εγκατεστημένης ισχύος των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
στην Ελλάδα. 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.). Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, της λειτουργίας, της ανάπτυξης και της συντήρησης
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Διασυνδέσεών του, ενώ η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, την
ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό το νέο οργανωτικό σχήμα, εξασφαλίζει στον
Όμιλο ΔΕΗ μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες και μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα.

Ως Υποστηρικτές

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ, με 24 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 Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, διαθέτει την πρώτη άδεια (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και έχει καθιερωθεί ως
θεσμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ποιότητα, συνέπεια και την καινοτομία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ). Φιλοσοφία της
είναι «ο άνθρωπος στο επίκεντρο» και πρακτική της οι «αξιόπιστες λύσεις στην ιδανική τιμή».
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM ΓΙΑ ∆ΕΠΑ
Συµµετέχουν και έξι ακόµη ενεργειακές εταιρείες
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.

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 συντήρησηλίπανση, η συσκευασία, η τεχνολογία,
τα logistics και οι μεταφορές, δίνονται κάθε
εβδομάδα ηλεκτρονικά με ένα «κλικ» στους
επαγγελματίες του χώρου.

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