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Recognizing Excellence in  
Health & Safety at a pandemic era



Τα Βραβεία που θέτουν την εργασιακή 
Υγεία και Ασφάλεια στο επίκεντρο

Health and Safety Awards 2022

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ HEALTH AND SAFETY AWARDS 2022, 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΙΣ ABB, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ, ΑTTICA GROUP ΚΑΙ LAMDA DEVELOPMENT S.A.
ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ Χ ΑΤΖΗ

Σ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΟΊΝΟΥ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 30 Μάϊου η τελετή βράβευσης των νικητών 
των Health & Safety Awards 2022, στην οποία πα-
ρευρέθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. 
Σε μια ζωντανή και γεμάτη αισιοδοξία εκδήλωση, τα στε-
λέχη των επιχειρήσεων παρέλαβαν τα βραβεία τους, φω-
τογραφήθηκαν με συνεργάτες και μέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης των βραβείων, έκαναν δηλώσεις on camera 
και χαλαρή συζήτηση, υπό απόλυτα ασφαλείς συνθήκες. 
Τα Health & Safety Awards 22 που διοργανώθηκαν για 8η 
χρονιά από την BOUSSIAS με την Αιγίδα του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων με στόχο 
να προβληθούν οι εταιρείες που δημιουργούν και διατη-
ρούν ασφαλείς χώρους εργασίας, αναπτύσσουν κουλτού-
ρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας σε εργοδότες και 
εργαζομένους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τιμητικό βραβείο για το έργο που 
επιτελεί τα τελευταία 30 χρόνια στην προώθηση των θε-
μάτων Υγιεινής & Ασφαλείας στην Εργασία, απονεμήθηκε 
στο ΕΛΙΝΥΑΕ. Συγκεκριμένα, το βραβείο παρέλαβε η κα 
Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ από τον κ. Χα-
τζηδάκη. Βραβείο επίσης για τη συνολική συνεισφορά του 
στα θέματα της ΥΑΕ έλαβε και ο κ. Γιάννης Δραπανιώτης, 
πρώην Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Υπο τις Αιγίδες
Το μέλλον θέλει συνομιλητές
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Α. Χριστοδούλου: «Μεγαλώνει η ανάγκη για 
ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας της 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία»

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης 
Χριστοδούλου, υποδέχτηκε αρκετούς από τους νικητές 
και στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στον τομέα 
της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, η πανδημία 
είχε και έχει παρουσία σε όλες τις συζητήσεις, τις 
εργασιακές πρακτικές και τις μελέτες εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου. Σήμερα, στα Health & Safety 
Awards 2022, επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που δεν 
τιμωρούν αλλά εκπαιδεύουν, δεν επιβάλλουν αλλά 
εμπνέουν, στέκονται δίπλα και κατανοούν τις ανάγκες 
και προσδοκίες των εργαζομένων τους, βαδίζοντας 
σταθερά το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη». 

Ρ. Μπαρδάνη: «Οφείλουμε να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας σε σχέση με πιθανές μελλοντικές 
κρίσεις στην υγεία»

H Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, σημείωσε ότι το 
ΕΛΙΝΥΑΕ ως φορέας, αποτελεί καλή πρακτική είναι χώρος 
συνεννόησης, συνεργασίας και συνύπαρξης εργαζομένων (ΓΣΕΕ) 
και εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) με κοινό στόχο την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. «Η συνεργασία, η καινοτομία 
και η γνώση αποτελούν βασικά συστατικά του DNA του ΕΛΙΝΥΑΕ. 
Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε πριν 30 χρόνια βασισμένο στην 
ανάγκη για την συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ εργαζομένων, 
επιχειρήσεων, ειδικών και Πολιτείας, τις κοινές αρχές και την 
ευρεία ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών» λέει η 
κυρία Μπαρδάνη. Σύμφωνα με την ίδια, από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα, το ΕΛΙΝΥΑΕ παρακολουθεί και υποστηρίζει την Yγεία 
και Aσφάλεια στον χώρο εργασίας, με έρευνες, επιστημονική 
τεκμηρίωση και θέσεις, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εξέλιξη και την προσαρμογή της εργασίας στα νέα δεδομένα. 
«Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε όλοι ότι τα θέματα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας είναι ιδιαίτερα δυναμικά 
και απαιτούν συνεχή προβλεπτικότητα. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σπουδαιότητα της υγείας και της ασφάλειας 
στον επαγγελματικό χώρο για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, τη λειτουργία της κοινωνίας μας και τη συνέχεια 
των κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οφείλουμε να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας σε σχέση με 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις στην υγεία και την μετά την πανδημία επανάκαμψη στην εργασία. Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί 
θεσμό συνεργασίας και διαμόρφωσης του κοινωνικού διαλόγου που οφείλουμε να αναπτύσσουμε γύρω από τα θέματα 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας με υπευθυνότητα και καινοτομική επιστημονική γνώση», καταλήγει η κα Μπαρδάνη.

Κ. Χατζηδάκης: «Η Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία είναι προτεραιότητά μας»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης κατά τον χαιρετισμό του τόνισε: «Η 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι φυσικά προτεραιότητά 
μας και χαίρομαι που φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα και των 
κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα γιατί είναι προς όφελος 
όλων των πλευρών. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων 
συνεχίζουμε να έχουμε ατυχήματα ακόμη και σήμερα, ωστόσο 
από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν ληφθεί τον τελευταίο 
χρόνο μια σειρά από πρακτικά μέτρα που βελτιώνουν τις 
συνθήκες εργασίας και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις 
στο χώρο της εργασίας. Επίσης, η κυβέρνηση καταρτίζει αυτή τη 
περίοδο μια νέα στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια μέχρι το 
2027. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση σε αυτό τον τομέα να γίνει μια 
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα».
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Τα Βραβεία της Χρονιάς
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ HEALTH AND SAFETY AWARDS 2022,  

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗN ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ.

Occupational Health & Safety Team of the Year
ΑΒΒ
Σταθερή δουλειά στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας
Αρχικά, η συγκεκριμένη διάκριση μας προσφέρει ηθική ικανοποίηση 
καθώς αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς μας. Δευτερευόντως, μας 
δείχνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και μας δίνει κίνητρο 
να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά και μεθοδικά ώστε να καταφέρουμε να 
επιτύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να κρατάμε όλους 
τους εργαζόμενους μας υγιείς και ασφαλείς. Η στρατηγική μας βασίστηκε 
στην κουλτούρα υγείας και ασφάλειας που καλλιεργείται εδώ και χρόνια 
στην ΑΒΒ, η οποία ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της διοίκησης με 
ενεργή συμμετοχή, πλήρη υποστήριξη και διάθεση όλων των απαραίτητων 

πόρων. Η φιλοσοφία μας είναι ότι η ασφάλεια είναι ομαδική υπόθεση και για αυτό εμπλέκουμε όλους τους εργαζόμενους μας, 
οι οποίοι με γνώμονα την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, εκφράζουν πάντα την άποψή τους και δεν αποστρέφουν το βλέμμα 
τους σε ανασφαλείς συνθήκες ή συμπεριφορές. Η ΑΒΒ Ελλάδος είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO:45001, το 
οποίο αφορά στην διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε το εσωτερικό 
μας σύστημα διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, το ABB Way, το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της 
εκάστοτε κρατικής, αλλά και διεθνούς νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων ISO και είναι κοινό για όλες τις δραστηριότητες 
και εγκαταστάσεις της εταιρείας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διασφαλίζουμε μέσω της ευαισθητοποίησης και της συνεχούς 
εκπαίδευσης των εργαζομένων ότι γίνονται αντιληπτοί οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους αλλά και οι σωστές 
πρακτικές ασφαλούς εργασίας. Η προσέγγιση μας για περαιτέρω βελτίωση και ισχυροποίηση της κουλτούρας υγείας και 
ασφάλειας μελλοντικά εστιάζει σε επιπλέον επένδυση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού καθώς η γνώση 
είναι δύναμη και στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία η γνώση σώζει ζωές.

Κωνσταντίνος Αθανασίου, Διευθυντής Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος, ΑΒΒ Ελλάδος

Wellbeing Champion of the Year
ΑTTICA GROUP
Βέλτιστο αγαθό η εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού 
ναυτιλίας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και των εμπορικών 
σημάτων Blue Star Ferries και Hellenic Seaways με δρομολόγια 
στις γραμμές εσωτερικού (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σαρωνικός, Σποράδες και Κρήτη) 
και Superfast Ferries με δρομολόγια στις γραμμές εξωτερικού 
(Ελλάδας – Ιταλίας). Ο Όμιλος εφαρμόζει τα ακόλουθα 
πιστοποιημένα Συστήματα Διοίκησης για τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες: • Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης 
(ISM Code). • Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code). • Σύμβαση Ναυτικής 
Εργασίας (MLC). • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001. • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. 
• Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001. • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των 
Τροφίμων ΙSO 22000 (ανάδοχοι). • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001. Η Attica Group 
θεωρεί ως πρόκληση και βέλτιστο αγαθό την ασφάλεια των εργαζόμενων, επιβατών και επισκεπτών και για αυτό το 
λόγο έχει επενδύσει στην εκπαίδευση για την εμπέδωση της κουλτούρας ασφαλείας, η οποία πηγάζει μέσα από μια 
συμπεριφορά βασιζόμενη στην ασφάλεια (behavior based safety – BBS), την οποία καλλιεργεί συνολικά σε Θάλασσα 
και Ξηρά ως μια ομάδα «one Group one Crew». Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έχει δεσμευτεί και πρόκλησή του είναι να 
καλλιεργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον με κλίμα σεβασμού, ισότητας, ασφάλειας και αξιοκρατίας και να προσφέρει 
ευκαιρίες εκπαίδευσης στους εργαζομένους, ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
Το σημαντικότερο είναι να διαμορφωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα είναι υγιές, ασφαλές, ευχάριστο, 
εργονομικό με όφελος και ο εργαζόμενος να είναι παραγωγικός και με πολύ σημαντικό στοιχείο την ισορροπία 
προσωπικής & επαγγελματικής ζωής.
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Distinguished Service of the Year
ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
Η Υγεία και Ασφάλεια στο επίκεντρο
Το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους πελάτες μας τα περισσότερα από 20 χρόνια που 
παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με την υγεία και ασφάλεια 
εργασίας. Αποτελεί, ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι 
παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες μέσω του πανελλαδικού 
δικτύου των άρτια εκπαιδευμένων συνεργατών μας. 
Προτεραιότητα και βασικός στόχος μας είναι μέσα από 
την καθημερινή δουλειά μας στους χώρους εργασίας να 
συμβάλλουμε στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις 
επιχειρήσεις – πελάτες μας με σκοπό τη μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Πιστεύουμε ότι η εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας είναι η πλέον 
ενδεδειγμένη μέθοδος για την υγιή ανάπτυξη μιας επιχείρησης, κάθε επιχείρησης που επενδύει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, θεωρώντας το ως το πλέον πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της. Πιστεύω, πραγματικά, ότι η προσήλωση 
μας στις αρχές αυτές, μας βοήθησε ιδιαίτερα τις δύσκολες τελευταίες χρονιές, που εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 
δοκιμαστήκαμε όλοι σκληρά σε επίπεδο αντοχών, αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης πολύ πιο απαιτητικών επιδόσεων 
στους τομείς της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Γιώργος Χριστοφορίδης, Γεν. Διευθυντής της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ»

Μεγάλη τιμή, ιδιαίτερη χαρά, αλλά και τεράστια ευθύνη αποτελεί για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» η κατάκτηση της 
1ης Θέσης και το γεγονός ότι τιμήθηκε με το ανώτερο βραβείο “Distinguished Service of the year” στα φετινά “Health & 
Safety 2022”. Θέλω αρχικά να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια μου, σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους συνεργάτες, 
αλλά και ιδιαίτερα στον κ. Γιώργο Χριστοφορίδη, Γεν. Διευθυντή της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ”, όχι μόνο επειδή η 
εταιρεία μας κατέκτησε το ανώτερο βραβείο στον κλάδο της υγείας και της ασφάλειας εργασίας για το 2022, αλλά και 
επειδή καθημερινά προσπαθούν και φροντίζουν, ώστε πάνω από 120.000 εργαζόμενοι, σε περισσότερους από 3.000 
χώρους εργασίας, να εργάζονται σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, προστατεύοντας το σημαντικότερο αγαθό 
της ανθρώπινης ζωής που είναι η υγεία�
Πιστεύω ότι το επίπεδο υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αποδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού της κοινωνίας 
και της χώρας μας ολόκληρης. Γι’ αυτό και καθημερινά οι συνεργάτες και τα στελέχη της “Σαμαράς & Συνεργάτες 
ΕΠΕ”, προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο αυτό και να αλλάξουν την νοοτροπία και την κουλτούρα, που έχουμε ως 
κοινωνία και ως χώρα στον κρίσιμο αυτόν τομέα». Εκτιμώ, εξάλλου, ότι στόχος των βραβείων πέρα από την ανάδειξη 
των καλύτερων πρακτικών Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο είναι να ενθαρρυνθούν οι διοικήσεις ολοένα και 
περισσότερων επιχειρήσεων για τη συμμετοχή των εργαζομένων στον τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 
λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παράδειγμα προς μίμηση.

Δημήτρης Σαμαράς, Πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Pride Award
LAMDA DEVELOPMENT S.A
Ο Άνθρωπος αποτελεί προτεραιότητα
Η απονομή του Pride Award για την υψηλότερη βαθμολογία 
σε δύο βασικές κατηγορίες, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη 
τιμή καθώς επιβραβεύει και αναγνωρίζει όλες τις 
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία δύο 
χρόνια για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων Υγείας 
και Ασφάλειας στο έργο της Ανάπτυξης του Ελληνικού. 
Για τη Lamda Development, o Άνθρωπος αποτελεί 
προτεραιότητα. Συνοπτικά, η στρατηγική μας εστιάζει στην 
ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας, 

εφαρμόζοντας Πολιτική Μηδενικής Ανοχής και υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, στο οποίο έχουν 
ενσωματωθεί οι απαιτήσεις διεθνών προτύπων και των πιο σύγχρονων μεθοδολογιών και καλών πρακτικών. Οι απαιτήσεις του 
συστήματος είναι σε πολλές περιπτώσεις αυστηρότερες των αντίστοιχων νομοθετικών, η συμμόρφωση με τις οποίες αποτελεί 
συμβατική υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο. Η καλλιέργεια κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας και ενσυνείδητα 
ασφαλών συμπεριφορών αποτελεί βασικό σκοπό της στρατηγικής μας. Για να διασφαλίσουμε εξαιρετικές αποδόσεις στα θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας, σχεδιάζουμε την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, τόσο για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας όσο και για την εκπαίδευση, όπως Τεχνητής Νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας.             
Παναγιώτης Σωτηριάδης, Health and Safety Senior Manager, Lamda Development
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«Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ – Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία»: Βραβείο Silver

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ»

Γ
ΙΑ ΤΗ «ΣΑΜΑΡΑΣ &ΣΥ ΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» το στοίχημα πα-
ροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποδεικνύεται 
όχι μόνο από το βραβείο «Distinguished Service of 
the Year» των Health – Safety 2022, αλλά και από 

μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. 
Μια εξ’ αυτών αποτελεί αναμφίβολα και η περίπτωση της 
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, για την οποία ολοκληρώθηκε εντός 
του 2021 η αναβάθμιση και επικαιροποίηση του «Ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας», 
στο εργοστάσιό της, στη Ριτσώνα Ευβοίας. Αποτέλεσμα, η 
βελτίωση κρίσιμων, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών Υγείας 
και Ασφάλειας, αλλά και το Βραβείο Silver στην αντίστοιχη 
κατηγορία για το εργοστάσιο της Ριτσώνας.
Η Κουλτούρα Μηδενικών Ατυχημάτων αποτελεί βασικό πυ-
λώνα του πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ζυθο-
ποιίας. Έχοντας ως στόχο τον εκμηδενισμό των ατυχημάτων 
στο χώρο εργασίας ως το 2030, η εταιρεία ανανεώνει συνεχώς 
πολιτικές και συστήματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφά-
λεια του ανθρώπινου δυναμικού της, που ξεπερνά τους 450 
εργαζόμενους, σε όλες τις εγκαταστάσεις της, πανελλαδικά. 
Όπως υπογραμμίζει ο Γεν. Διευθυντής της «Σαμαράς & Συ-
νεργάτες ΕΠΕ», Γιώργος Χριστοφορίδης, «οι δύο εταιρείες 
συνεργάζονται εδώ και χρόνια στον τομέα της Υγείας και 
Ασφάλειας μέσω της Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, 
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Μηχανικού Επίβλεψης, 
μελέτης σε περιβάλλον εκρήξιμης ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ) 
κλπ. Στο εργοστάσιο της Ριτσώνας εφαρμόζεται ένα Ολο-
κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, 
το οποίο αναβαθμίσαμε και βελτιώσαμε περαιτέρω εντός 
του 2021, με την αναθεώρηση των διαδικασιών Διαχείρισης 
Μη Συμμορφώσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διαχείρισης Εργασιών Υψηλού Κινδύνου, καθώς και των 
υποστηριζόμενων εντύπων που επισυνάπτονται».
Οι πιο σημαντικές συστημικές ενέργειες, που υλοποιήθηκαν 
είναι οι ακόλουθες:

•  Καταγραφή αναφορών μη ασφαλούς συμπεριφοράς 
•  Ανάλυση και διερεύνηση ατυχημάτων 
•  Καταχώρηση των αναφορών στο αρχείο του ολοκληρω-

μένου συστήματος
•  Ετήσιος Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων 
•  Ενσωμάτωση του παραπάνω προγράμματος και στη δι-

αχείριση εργολάβων μέσω έκδοσης αδειών εργασίας 
•  Διάχυση γνώσης από τις ενέργειες βελτίωσης σε όλα 

τα εργοστάσια του Ομίλου Carlsberg 
Τα βασικότερα πορίσματα από την ανάλυση του αρχείου 
καταγραφών αναφέρονται ακολούθως:
•  Αύξηση κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος των 

περιστατικών που αναφέρθηκαν ως παρ’ ολίγον συμβάντα 
•  Αύξηση κατά 35% των αναφορών μη ασφαλούς συ-

μπεριφοράς (από 253 το 2020 σε 386 το 2021) 
•  Αύξηση του ποσοστού τήρησης στα μετρά Covid-19: 

0 κρούσματα (Μάρτιος 2020-Δεκεμβριος 2021)
•  Eκπαίδευση στην Κυκλοφοριακή συμπεριφορά, για 

Σωστή Χρήση ΜΑΠ (Μέσων Ατομικής Προστασίας) και 
για Slip, Trip & Fall (τομέας πτώσεων και παραπατημάτων)

Η Project Manager της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», Βιβή 
Ασπρούλη, συμπληρώνει σχετικά: «Ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, περιλαμβάνονται η ανάδειξη της δέσμευσης 
της εταιρείας για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και η 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, του κατα-
ναλωτή και του επισκέπτη. Η ενίσχυση της στρατηγικής 
της εταιρείας για δράσεις ευαισθητοποίησης εργαζομένων, 
εταίρων, πελατών και  επισκεπτών της σε θέματα Υγείας & 
Ασφάλειας, καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη Σχεδίου 
Δράσης της εταιρείας για την αντιμετώπιση παρ’ ολίγων 
ατυχημάτων και επικίνδυνων συμπεριφορών. Εξίσου σημα-
ντικά είναι ενδυνάμωση της ψυχολογίας των εργαζομένων 
και η εκμάθηση συμπεριφορών πρόληψης και διαχείρισης 
θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας».

26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη 
T: 2310 540280 / 2310 552562 
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα
T: 210 9590030, F: 210 9590031 
E: info@exyppsamaras.gr
W: www.samarasgroup.gr

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
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Health & Safety Initiative of the Year
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Συνολικές ενέργειες Υγείας και Ασφάλειας
Τα χρόνια της πανδημίας παρουσίασαν τη μεγάλη πρόκληση 
της επιχειρησιακής προσαρμογής προκειμένου να μπορούμε να 
εκπληρώσουμε την αποστολή μας, προστατεύοντας παράλληλα τόσο τους 
εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς από διασταυρούμενες μoλύνσεις 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλείσιμο μονάδων. Το βραβείο 
Health & Safety Initiative of the Year λοιπόν, αποτελεί επιβράβευση 
για τους επαγγελματίες μας, αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς 
μας και κίνητρο για περαιτέρω δέσμευση για τη διοίκηση. To ΩΚΚ 
ενεργοποίησε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο, το οποίο βασίζεται 
στις αρχές της ασφάλειας, της προσωπικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες συνδυαστικά αποτελούν 
την ενδεδειγμένη απάντηση στην τρέχουσα κρίση. Στηριχθήκαμε στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην ομαδικότητα. Ο 
στόχος ήταν τριπλός: • Προστασία εργαζομένων και ασθενών • Διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας • Προστασία του 
εισοδήματος των εργαζομένων. Καθολικός εμβολιασμός, εκτεταμένο πρόγραμμα τόσο προληπτικών όσο και στοχευμένων 
ελέγχων, εκτεταμένη ιχνηλασιμότητα περιστατικών, τακτική μέτρηση αντισωμάτων, αναθεώρηση κλινικών πρωτοκόλλων, 
εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων υλικών και εξοπλισμού, διασταλτική εφαρμογή κρατικών οδηγιών, τακτική επικαιροποίηση 
εσωτερικών οδηγιών και συστηματική επικοινωνία τους, ρομποτικός καθαρισμός του συστήματος εξαερισμού και χρήση 
ειδικών φίλτρων στο σύστημα αεραγωγού, χρήση φορητών μονάδων απολύμανσης πλάσματος σε ΜΕΘ & ΤΕΠ, χρήση του 
πρώτου στην Ελλάδα ρομπότ τεχνολογίας UVD για την απολύμανση χώρων ήταν κάποια από τα εργαλεία μας σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο. Ο βαθμός προσαρμοστικότητας του νοσοκομείου, η ταχύτητα υλοποίησης και η αποτελεσματική επιτήρηση 
στηρίχθηκαν σε μετρήσεις συγκεκριμένων δεικτών και οδήγησαν εντέλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη διατήρηση 
των υποδειγματικών του κλινικών αποτελεσμάτων και στην αύξηση των ήδη εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ικανοποίησης 
ασθενών. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Η επόμενη χρονιά σηματοδοτεί τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Ωνασείου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Μέσω της εθνικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Ωνάση για τις μεταμοσχεύσεις και τη δημιουργία 
του Ωνάσειο Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να θέτουμε ψηλά τον πήχη και στο επίπεδο της 
υγιεινής και ασφάλειας, ωθώντας και το υπόλοιπο σύστημα υγείας προς αυτή την κατεύθυνση. Επενδύουμε ακόμη περισσότερο 
στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε θέματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων και 
αποφυγής άλλων κινδύνων. Υποστηρίζουμε ένα εκτεταμένο αντιγριππικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Αναπτύσσουμε υπηρεσίες 
απομακρυσμένης παρακολούθησης και προχωράμε σε επένδυση για τη μείωση του χρόνου λήψης αποτελεσμάτων για μια σειρά 
εξετάσεων. Τέλος, βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας σε όλα τα επίπεδα με ένα δραστικά 
βελτιωμένο σύστημα αυτοματισμού (BMS), νέο εξοπλισμό και πιο γρήγορες τηλεπικοινωνίες. Επενδύουμε στρατηγικά στην 
ασφάλεια, με ενέργειες στο παρόν αλλά με το βλέμμα μας στο μέλλον�

Παναγιώτης Μινογιάννης PhD, MPH, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
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Health and 
Safety Advisors

Αthens Offices 
51 Samou St. & Fragkokklisias St.  
151 25 Maroussi
Αthens, Greece
T: +30 210 940 5866  
Ε: info@gepgroup.gr

Thessaloniki Offices 
115 Akadimou St. 
562 24 Evosmos
Thessaloniki, Greece
T: +30 2310 686 070  
E: thessaloniki@gepgroup.gr

gepgroup.gr

Healthy people 
in a safe world
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ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, Η ERGONOMIA  
ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  

ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ: Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Ο ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ERGONOMIA, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΣΥ ΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΤΑ ΖΟΠΟΥΛΟ

Ergonomia: Διαχρονικό όραμα η καλλιέργεια  
Κουλτούρας Ασφάλειας, θέτοντας πάντα  

τον Άνθρωπο στο επίκεντρο

_ Στο σημερινό περιβάλλον μεγάλης 
αβεβαιότητας, η επιχειρησιακή συ-
νέχεια αποτελεί σημαντική πρόκλη-
ση. Πως μπορεί μια επιχείρηση να 
ανταποκριθεί; 
Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δέχο-
νται σοβαρότατες προκλήσεις με αυξα-
νόμενο ρυθμό και ένταση. Η κατακό-
ρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας, 
η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων,  
οι δυσκολίες στην εξεύρεση Α’ υλών 
αλλά και στις αλυσίδες διάθεσης των 
προϊόντων, η πανδημία και η εκδήλωση 
ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω 
της κλιματικής αλλαγής είναι εξωτερι-
κοί παράγοντες αβεβαιότητας, τους 
οποίους η επιχείρηση συνήθως δεν 
μπορεί να επηρεάσει, παρά μόνο να 
παρακολουθεί και να προσαρμόζεται 
σε αυτούς, όσο αυτό είναι εφικτό.
Όμως, η αβεβαιότητα δημιουργείται 
και από εσωτερικούς κινδύνους που 
προκύπτουν κατά τη λειτουργία της 
επιχείρησης, όπως είναι εκείνοι που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και την 
υγεία της εργασίας, καθώς και με την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Η αβε-
βαιότητα από αυτούς τους εσωτε-
ρικούς κινδύνους μπορεί να περιο-
ρισθεί με μια κατάλληλη πολιτική 
πρόληψής τους. Πιο συγκεκριμένα, 
για παράδειγμα, στη βιομηχανία η πο-
λιτική αυτή εστιάζει στην ασφάλεια 
των μηχανημάτων, προτείνοντας μέτρα 
για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις «CE 

Mark», ελέγχοντας την ασφάλεια ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων για απο-
φυγή πυρκαγιάς ή arcflash, προτείνο-
ντας μέτρα για την ασφαλή λειτουργία 
σε περιβάλλον εκρηκτικής ατμόσφαι-
ρας (ΑΤΕΧ), την πρόληψη πυρκαγιάς 
και την αποφυγή ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης (Seveso). Επιπλέον, διαμορ-
φώνει το Σχέδιο  Διαχείρισης Έκτακτης 
Ανάγκης (ΣΔΕΑ) για να περιορισθούν οι 
συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος 
σε μια επιχείρηση. 
Έχοντας λοιπόν μια επιχείρηση «τα νώ-
τα της καλυμμένα» όσον αφορά στους 
εσωτερικούς κινδύνους, μπορεί ευκο-
λότερα να παρακολουθεί τους εξωτε-
ρικούς κινδύνους και να προσαρμόζε-
ται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα 
στην αβεβαιότητα της εποχής μας.

_ Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες πι-
στεύετε σχετίζονται με την επιχει-
ρησιακή συνέχεια;
Βεβαίως. Χαρακτηριστική περίπτωση 
είναι ο κλονισμός της επιχειρησιακής 
συνέχειας λόγω πολλαπλών αυτοκτο-
νιών εργαζομένων, που σημειώθηκαν 
σε  τηλεπικοινωνιακό κολοσσό μεγά-
λης χώρας της ΕΕ την περίοδο 2007-
2010. 
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι (ΨΚΚ), 
η βία και η παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας έχουν πλέον αναγνωρισθεί 
τεκμηριωμένα ως μια ιδιαίτερη μορ-
φή επαγγελματικού κινδύνου. Γι’ αυ-

τό από πέρυσι με τον Νόμο 4808/2021 
απαιτείται η πρόληψή τους σε όλες τις 
επιχειρήσεις, ενώ σε εκείνες άνω των 
20 εργαζομένων προβλέπονται επι-
πλέον υποχρεώσεις όπως η μελέτη 
εκτίμησης των ΨΚΚ, πολιτικές πρό-
ληψης, ενημέρωση και εκπαίδευση 
εργαζομένων, ψυχολογική υποστήριξη 
και άλλα μέτρα. 
Επισημαίνεται ότι για να αποφευχθούν 
«παρενέργειες» σε ένα τόσο ευαίσθη-
το τομέα και να υπάρχει πρόοδος, οι 
ενέργειες πρόληψης των ΨΚΚ πρέ-
πει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 
Πρόγραμμα με απώτερο στόχο την 
καλλιέργεια κατάλληλης κουλτού-
ρας σε όλους τους εργαζόμενους, 
αλλά και στη διοίκηση της επιχεί-
ρησης.

_ Η βιομηχανία στην εποχή του 
Industry 4.0 χρειάζεται αξιοποιήσι-
μα ψηφιακά δεδομένα. Ποια είναι η 
θέση των συμβούλων Ασφάλειας & 
Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) σε αυτή 
την ανάγκη;
Εδώ τίθενται δύο βασικά ζητήματα. Το 
πρώτο αφορά την ικανότητα των παρό-
χων υπηρεσιών ΑΥΕ, όχι απλώς να ακο-
λουθήσουν την πορεία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 
αλλά, στο μέτρο του εφικτού, να ηγη-
θούν στον τομέα τους. Αν και υπάρχουν 
διαθέσιμες δεκάδες ψηφιακές πλατ-
φόρμες και λύσεις που υποστηρίζουν 
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διάφορες λειτουργίες της ΑΥΕ, καθώς 
συνήθως προέρχονται από εταιρείες 
πληροφορικής, αυτές είτε δεν καλύ-
πτουν πλήρως τις βασικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων είτε δεν είναι εύ-
κολο & οικονομικά προσιτό να εφαρ-
μοστούν σε ευρύ φάσμα εταιριών. Οι 
πρωτοπόρες εταιρείες συμβούλων 
ΑΥΕ θα πρέπει να είναι αρωγοί στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΥΕ, 
όχι απλά για την απόκτηση ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος, αλλά για την 
ουσιαστική συμβολή τους στις απαι-
τήσεις ESG (περιβάλλον / κοινωνία / 
διακυβέρνηση) των επιχειρήσεων που 
προϋποθέτουν μια διαρκώς αναπτυσ-
σόμενη κουλτούρα ΑΥΕ στις επιχει-
ρήσεις. 
Το δεύτερο αφορά στο γεγονός ότι η 
υιοθέτηση τέτοιων ψηφιακών ερ-
γαλείων για την πρόληψη του επαγ-
γελματικού και βιομηχανικού κινδύ-
νου ωφελεί όλους τους εμπλεκόμε-
νους. Στην περίπτωση της Ergonomia, 
η χρήση της εφαρμογής ErgoAuditor 
προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης 
νέων μηχανικών και υποστήριξής τους 
σε πραγματικό χρόνο σε θέματα που 
συναντούν στο πεδίο, κάτι ανέφικτο 
σε αυτή την κλίμακα μέχρι σήμερα. 
Αντίστοιχα, η παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο των ευρημάτων 
επιθεώρησης κάθε εγκατάστασης και 
τεχνικού έργου από τους αρμόδιους 
της επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας 
ErgoManager, βελτιώνει καθοριστικά 
την αποτελεσματικότητα (συνεργασία, 
συνέργειες, λύσεις, μείωση κόστους, 

ταχύτητα) όλων των εμπλεκόμενων: 
τεχνικών και συντονιστών ασφάλειας, 
υπεύθυνων  έργου, HR, κ.ά. Ανάλογα 
θετικά παραδείγματα υπάρχουν και σε 
εξιδεικευμένες υπηρεσίες, όπως αυτή 
του ελέγχου ηλεκτρολογικού και μηχα-
νολογικού εξοπλισμού σε εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες (ΑΤΕΧ), όπου η ψηφιακή 
καταγραφή εξοπλισμού και ευρημάτων 
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 
διαχείρισή τους και τη συστηματική 
παρακολούθηση υλοποίησης απαιτού-
μενων ενεργειών.

_ Τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφό-
ρησε από το Υπουργείο Εργασίας η 
Εθνική Στρατηγική για την Ασφά-
λεια & Υγεία στην Εργασία (ΕΣΑΥΕ) 
2021-2027. Υπάρχει κατά την γνώμη 
σας κάποιο σοβαρό θέμα που δεν 
εντοπίζεται ή δεν αντιμετωπίζεται 
επαρκώς;
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ΕΣΑΥΕ 
2021-2027 συνοδεύεται από ετήσιο 
πρόγραμμα δράσεων με χρονοδιά-
γραμμα, δείκτες προόδου και πηγές 
χρηματοδότησης. 
Για το διαχρονικό πρόβλημα της έλ-
λειψης ιατρών εργασίας (36 έτη χω-
ρίς ουσιαστική αντιμετώπιση), αν και 
αναγνωρίζεται η ανάγκη νομοθετικής 
ρύθμισης μέχρι τέλους 31-12-2022, η 
μεγάλη έλλειψη ιατρών που δύνα-
νται να παρέχουν υπηρεσίες ιατρι-
κής της εργασίας δημιουργεί πλε-
όν ανυπέρβλητες δυσκολίες για τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά ανα-
γκάζονται να συνεργασθούν με ιατρό 
ανεξαρτήτως κόστους και ανεξαρτήτως 
της επαγγελματικής πρακτικής του, 
λόγω έλλειψης άλλων επιλογών. 
Έγκυρες πηγές εκτιμούν ότι απαιτείται 
τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός για να 
καλυφθούν οι ανάγκες του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα. Από τα δύο πλη-
ροφοριακά συστήματα του Υπ. Εργα-
σίας, ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί 
πλέον από την 1η Ιουνίου 2022 να υπο-
λογισθεί ο απαιτούμενος καθώς και ο 
διαθέσιμος αριθμός ιατρών που δύνα-
νται να παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής 
της εργασίας. Συνεπώς, προκειμένου 
να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για 
νομοθετική ρύθμιση μέχρι 31-12-2022 
σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί άλλος 
πολύτιμος χρόνος. 

_ Ποιες είναι οι σημερινές τάσεις 
που θα επικρατήσουν στον τομέα 
της ασφάλειας και υγείας της εργα-
σίας;
Αρχικά επικρατεί όλο και περισσότερο 
ο «Άνθρωπος στο Επίκεντρο». Είναι 
άλλωστε και το moto που καθιέρωσε 
από την ίδρυσή της η Ergonomia και 
βλέπουμε να υιοθετείται πλέον ευρύ-
τερα. Άλλωστε αποτελεί μια σημαντι-
κή πτυχή των απαιτήσεων ESG που 
απαιτεί κάθε σοβαρή επένδυση.
Δεύτερη τάση είναι η συνειδητοποίη-
ση ότι οι καλές συνθήκες εργασίας, η 
προαγωγή της υγείας στο χώρο εργα-
σίας και γενικότερα η καλλιέργεια νοο-
τροπίας ΑΥΕ έχουν πολλαπλασιαστικά 
οφέλη σε όλες τις πτυχές μιας επιχεί-
ρησης και είναι από τους κυριότερους 
μοχλούς ανάπτυξής της. Παρατηρεί-
ται πλέον οι ηγέτιδες επιχειρήσεις 
να επιλέγουν παρόχους υπηρεσι-
ών ΑΥΕ με ποιοτικά κριτήρια έναντι 
μόνο οικονομικών, αντιστρέφοντας 
την μέχρι σήμερα τάση επιλογής των 
οικονομικότερων υπηρεσιών για την 
τυπική κάλυψη νομικών απαιτήσεων. 
Τέλος, επικρατεί η κυριαρχία της και-
νοτομίας και του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού σε κάθε υπηρεσία, περιλαμ-
βανομένης της παροχής υπηρεσιών 
πρόληψης του επαγγελματικού και 
βιομηχανικού κινδύνου. 

_ Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια 
από την ίδρυση της Ergonomia. Τι 
έχετε να πείτε για την πολύχρονη αυ-
τή διαδρομή;
Ήταν ένα ταξίδι συναρπαστικό με 
προκλήσεις, όμως δημιουργικό και 
άρα υπέροχο. Μέσα από αυτό, γίνα-
με καλύτεροι, κερδίσαμε ανεκτίμητες 
εμπειρίες και τεχνογνωσία, αλλά και 
στηρίξαμε ενεργά την ανάπτυξη του 
κλάδου της υγείας και ασφάλειας στην 
Ελλάδα. Συνεχίζουμε, μέσα από τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των υπη-
ρεσιών μας και τη δημιουργία πρωτο-
ποριακών εργαλείων, αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες.
Μετά από 30 χρόνια, κοιτάζουμε τη δι-
αδρομή μας με υπερηφάνεια για όλα 
όσα προσφέραμε και ατενίζουμε το 
μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία, με-
ταλαμπαδεύοντας τις αξίες μας στη 
νέα γενιά. Τα καλύτερα έρχονται!  •

Ηλίας Μπανούτσος, Ιδρυτής  
& Διευθύνων Σύμβουλος, Ergonomia
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Occupational Health & Safety Team of the Year: ABB

Distinguished Service of the Year: ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Health & Safety Initiative of the Year: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Wellbeing Champion of the Year: Αttica Group

Pride Award: Lamda Development S.A

Πίνακας Νικητών

Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί / Companies & Organizations

Κατασκευές – Κτήρια / Building, Construction & Property Activities

WINNER Lamda Development S.A. | Intrakat S.A. | Ergonomia S.A. // Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας για την 
Κατεδάφιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Έργου του Ελληνικού

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας για την Κατεδάφιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Έργου 
του Ελληνικού

Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Healthcare

WINNER Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο // Αποτελεσματική ανταπόκριση στην Πανδημία Covid-19 Αποτελεσματική ανταπόκριση στην Πανδημία Covid-19

Ξενοδοχεία & Εστίαση / Hotel & Catering – Hospitality

WINNER ΤΕΜΕΣ Α.Ε. | Costa Navarino // Ολιστικό πρόγραμμα για την Ασφαλή Εργασία σε Ύψος στις δραστηριότητες φιλοξενίας και 
εστίασης της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ολιστικό πρόγραμμα για την Ασφαλή Εργασία σε Ύψος στις δραστηριότητες φιλοξενίας και εστίασης της Costa 
Navarino στη Μεσσηνία

Τηλεπικοινωνίες / Telecommunications

WINNER ΟΤΕ ΑΕ Όμιλος ΟΤΕ

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry

WINNER COCA–COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ABEE // Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας στην COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας στην COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry

WINNER ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ // Ολιστική Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Ολιστική Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services

WINNER Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής // Διανομή Φυσικού Αερίου: Ασφαλώς Νοιαζόμαστε! Διανομή Φυσικού Αερίου: Ασφαλώς Νοιαζόμαστε!

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources

WINNER Σωληνουργεία Κορίνθου | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. // Εκπόνηση μελετών σχεδίασης δικτύου Υδρογόνου χαμηλής - υψηλής πίεσης 
και μέτρων ασφαλείας εργαστηριακού χώρου, για την ασφαλή χρήση του στην πειραματική διάταξη Autoclave.

Εκπόνηση μελετών σχεδίασης δικτύου Υδρογόνου χαμηλής - υψηλής πίεσης και μέτρων ασφαλείας εργαστηριακού 
χώρου, για την ασφαλή χρήση του στην πειραματική διάταξη Autoclave.

Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining

WINNER Ελληνικός Χρυσός // SIMS Sustainability Integrated Management System - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Βιωσιμότητας της Eldorado Gold Greece (Ελληνικός Χρυσός)  | SIMS Self Assessment

SIMS Sustainability Integrated Management System - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας της 
Eldorado Gold Greece (Ελληνικός Χρυσός)  | SIMS Self Assessment

Manufacturing

WINNER ABB // Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΑΒΒ ΑΕ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της 
ΑΒΒ ΑΕ.

Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies

WINNER Merck // Ασφάλεια Εργατικού Δυναμικού Ασφάλεια Εργατικού Δυναμικού

M.M.M. - Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)

WINNER Attica Group // Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες Θαλάσσιας Μεταφοράς Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες Θαλάσσιας Μεταφοράς

Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure

WINNER Νέα Οδός // Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας για μέγιστα επίπεδα ασφάλειας σε όλες τις συνθήκες Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας για μέγιστα επίπεδα ασφάλειας σε όλες τις συνθήκες

Ναυτιλία / Shipping

WINNER Laskaridis Shipping | ROBOSURVEY LTD // Αξιοποίηση των καινοτόμων εφαρμογών εξειδικευμένων drones εσωτερικών 
χώρων για περιορισμό του υψηλού ρίσκου πρόσβασης / παραμονής ανθρώπων σε δυσπρόσιτους / περιορισμένους  χώρους 
πλοίων στο πλαίσιο των κανονισμών και των απαιτήσεων επιθεώρησής τους

Αξιοποίηση των καινοτόμων εφαρμογών εξειδικευμένων drones εσωτερικών χώρων για περιορισμό του υψηλού 
ρίσκου πρόσβασης / παραμονής ανθρώπων σε δυσπρόσιτους / περιορισμένους  χώρους πλοίων στο πλαίσιο των 
κανονισμών και των απαιτήσεων επιθεώρησής τους

Λιανικό Εμπόριο / Retail

WINNER GEP | AB Βασιλόπουλος // Υποδειγματική διαχείριση COVID-19: 24/7/365 τηλεφωνική ιατρική συμβουλευτική υποστήριξη 
εργαζομένων της ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με τη GEP

Υποδειγματική διαχείριση COVID-19: 24/7/365 τηλεφωνική ιατρική συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων της 
ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με τη GEP

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service

WINNER Αττικές Διαδρομές Α.Ε. | GEP // Εξατομικευμένη εκπαίδευση Υγείας & Ασφάλειας εργασίας για την εταιρία “Αττικές 
Διαδρομές Α.Ε.” απο τη GEP

Εξατομικευμένη εκπαίδευση Υγείας & Ασφάλειας εργασίας για την εταιρία “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.” απο τη GEP

Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδομές / Activities at Work Establishments

Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace

GOLD Dimand ΑΕ | ΤΕΡΝΑ ΑΕ | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ |  I.R.C.S. ΙΚΕ // Ασφάλεια στις εργασίες σε μεγάλα ύψη – Η 
περίπτωση του Πύργου Πειραιά

Ασφάλεια στις εργασίες σε μεγάλα ύψη – Η περίπτωση του Πύργου Πειραιά

SILVER Attica Group // Δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον Δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

SILVER ABB // Προτεραιότητά μας οι εργαζόμενοι. Εξασφαλίζοντας υγιείς και ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Προτεραιότητά μας οι εργαζόμενοι. Εξασφαλίζοντας υγιείς και ασφαλείς εργασιακούς χώρους.

BRONZE Cepall Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες // Διαμορφώνοντας όμορφους, πρακτικούς και ασφαλείς εργασιακούς χώρους Διαμορφώνοντας όμορφους, πρακτικούς και ασφαλείς εργασιακούς χώρους

BRONZE Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο // Επένδυση στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού χώρου ως διαχρονικού πυλώνα 
ανάπτυξης

Επένδυση στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού χώρου ως διαχρονικού πυλώνα ανάπτυξης

Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος /  Healthy & Wellbeing Space

GOLD ViOS Coworking // Ο πρώτος συνεργατικός χώρος στην Ελλάδα σχεδιασμένος βάσει της πιστοποιήσης Well Being Standard Ο πρώτος συνεργατικός χώρος στην Ελλάδα σχεδιασμένος βάσει της πιστοποιήσης Well Being Standard

SILVER Qualco // Το Γραφείο του Αύριο, Σήμερα Το Γραφείο του Αύριο, Σήμερα

BRONZE insurancemarket | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. // Ένα «διαφορετικό» γραφείο για τον εργαζόμενο του insurancemarket.gr, ενισχύοντας 
το Well-being, την Εργασιακή Δέσμευση και την Συνεργατικότητα.

Ένα «διαφορετικό» γραφείο για τον εργαζόμενο του insurancemarket.gr, ενισχύοντας το Well-being, την Εργασιακή 
Δέσμευση και την Συνεργατικότητα.

Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων

GOLD Attica Group // Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι! One Group, one Crew! Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι! One Group, one Crew!
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Τ: 210 6302 000, 210 6887 111
W: www.eko.gr

Ολιστική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας  
στην Εργασία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.

H 
ΕΚΟ ΑΒΕΕ υιοθετεί τη στρατηγική του Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη, η οποία, στην εταιρική διοίκηση που ασκεί, 
συνοψίζεται στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα, 

οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλ-
λον και την κοινωνία. 

Διαχείριση της πανδημίας COVID-19
Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας που αντιμετωπί-
ζουμε τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας COVID-19, 
στην ΕΚΟ καταφέραμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ομαλό εφοδιασμό της Ελληνικής αγοράς 
με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Η προστασία της 
υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών μας τέθηκε 
ως πρώτη προτεραιότητα. 
•  Ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες της Πολιτείας, αλλά και 

τα μέτρα που όριζε η εκάστοτε έκδοση της Πολιτικής του 
Ομίλου ΕΛΠΕ «για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων από την πανδημία του Κορωνοϊού», 
τόσο στις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ όσο και στο δίκτυο 
ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων (ΚΑΛΥΨΩ). 

•  Στους συνεργάτες μας, εκτός από την αντίστοιχη «Πο-
λιτική προς Τρίτους», απεστάλησαν και Ενημερωτικά 
Δελτία, με οδηγίες και συστάσεις για την εφαρμογή 
μέτρων προστασίας στα πρατήρια καυσίμων. 

•  Για τους πελάτες των πρατηρίων δημιουργήθηκε κατάλ-
ληλο επικοινωνιακό υλικό στο πρατήριο, για την ενη-
μέρωσή τους ως προς τα ισχύοντα μέτρα προστασίας. 

•  Όλες οι εγκαταστάσεις μας πιστοποιηθήκαν σύμφωνα 
με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield», 
στην ανώτατη βαθμίδα “Excellent”. 

Βασικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης 
Υγείας & Ασφάλειας
Η πανδημία δεν στάθηκε εμπόδιο στα σχέδιά μας για 
συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στα θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία. Συνεχίσαμε να υλοποιούμε έργα 
και προγράμματα στο πλαίσιο του αντίστοιχου Συστήματος 
Διαχείρισης, που εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της ΕΚΟ, αλλά και στα ιδιο-λειτουργούμενα 
πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ. Το εν λόγω Σύστημα πιστοποιήθη-
κε το 2020 σύμφωνα με το νέο, διεθνώς αναγνωρισμένο 
πρότυπο ISO45001:2018. 
Το 2021, σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής του στα 
Διυλιστήρια του Ομίλου, ξεκίνησε και στην ΕΚΟ η εφαρ-
μογή του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας 
(ΟΔΑ), που καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της. Το Σύ-
στημα εμπλέκει όλο το προσωπικό της ΕΚΟ, αναθέτει σε 

εργαζόμενους όλων των βαθμίδων συγκεκριμένους ρόλους, 
βάσει των οποίων οφείλουν να παρακολουθούν και να με-
τρούν τον έλεγχο της εφαρμογής του και να προτείνουν 
διορθωτικές δράσεις. Η Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων. 

Εκπαίδευση Προσωπικού
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για 
την επίτευξη των στόχων Υγείας & Ασφάλειας. Σε όλες τις 
δραστηριότητες της ΕΚΟ συνεχίσαμε να υλοποιούμε εκ-
παιδευτικά προγράμματα για θέματα Υγείας & Ασφάλειας, 
με τον βέλτιστο κατά περίπτωση τρόπο. Για το προσωπι-
κό των πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ, συνεχίστηκε η ανάπτυξη 
του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την 
προσθήκη νέων ενοτήτων και θεματικών εκπαίδευσης. 

Ευαισθητοποίηση πελατών
Παρά την πανδημία, συνεχίστηκε και το πρόγραμμα 
«Υπεύθυνοι καταναλωτές», κυρίως μέσω αναρτήσεων στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, λόγω των εφαρμοζόμενων 
μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του Κορωνοϊού.

Κύρια Επιτεύγματα
•  Το μόνιμο προσωπικό της ΕΚΟ εργάστηκε για περισσό-

τερες από ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα χιλιάδες 
ώρες, χωρίς ατύχημα απουσίας. 

•  Καταγράφηκε περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων στα 
θέματα ασφάλειας, με μείωση των αντίστοιχων δεικτών. 

Για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η Ολιστική Διαχείριση της Υγείας και της 
Ασφάλειας αποτελεί την αρχή που διέπει όλες τις δράσεις 
της και βάσει αυτής εργάζεται συστηματικά. Στο εσωτε-
ρικό της, για την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς πε-
ριβάλλοντος εργασίας. Ευρύτερα, για την καλλιέργεια και 
την προαγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων, 
με απώτερο στόχο την κοινωνικο-οικονομική ευημερία.
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GOLD Johnson & Johnson Hellas - Εργοστάσιο Μάνδρας // Eliminate the risk Eliminate the risk

SILVER Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων // Εξασφάλισης Προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Ν.Μ Μολάων Εξασφάλισης Προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Ν.Μ Μολάων

SILVER UNI-PHARMA S.A. // Το βιολιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma, δείχνει το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης Το βιολιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma, δείχνει το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης

BRONZE Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E. -Εργοστάσιο Ιωαννίνων // Βιομηχανία Πλαστικών Συσκευασίας Βιομηχανία Πλαστικών Συσκευασίας

BRONZE EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ // Εξοπλισμός διαχείρισης υγρών επικινδύνων αποβλήτων Εξοπλισμός διαχείρισης υγρών επικινδύνων αποβλήτων

Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation

GOLD ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) - Διεύθυνση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΔΑΕ) // Σχέδια 
εκκένωσης χώρων εργασίας και καταστημάτων ΔΕΗ για εργαζόμενους και πελάτες, με έμφαση σε ΑΜΕΑ

Σχέδια εκκένωσης χώρων εργασίας και καταστημάτων ΔΕΗ για εργαζόμενους και πελάτες, με έμφαση σε ΑΜΕΑ

GOLD Lamda Development S.A. | Biosafety S.A. Εκπόνηση ενός Σύγχρονου Σχεδίου Εκκένωσης για το “The Ellinikon Experience Park”

SILVER Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) // Οργάνωση & Ετοιμότητα Οργάνωση & Ετοιμότητα

SILVER Attica Group // Η εκκένωση ως σημαντικότερη πρακτική για την υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων, επιβατών και 
συνεργατών

Η εκκένωση ως σημαντικότερη πρακτική για την υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων, επιβατών και συνεργατών

BRONZE NEXI NEW SIA // Ασφαλής Εκκένωση εν όψει της Πανδημίας Ασφαλής Εκκένωση εν όψει της Πανδημίας

Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/  Critical Incident Response Unit

GOLD UNI-PHARMA S.A. - INTERMED S.A. // ΟΦΕΤ: Αλληλεγγύη, προσφορά & υπευθυνότητα, το δικό μας αντίδοτο  στην 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

ΟΦΕΤ: Αλληλεγγύη, προσφορά & υπευθυνότητα, το δικό μας αντίδοτο  στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

SILVER Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. // Παρουσία σε όλη την επικράτεια, ανάγκη για ετοιμότητα Παρουσία σε όλη την επικράτεια, ανάγκη για ετοιμότητα

BRONZE Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) // Ετοιμότητα Άμεσης Επέμβασης Ετοιμότητα Άμεσης Επέμβασης

Διαχείριση επισκεπτών / Preparing Workplaces for COVID-19

GOLD Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο // Εν μέσω πανδημικής κρίσης με επίκεντρο τον ασθενή Εν μέσω πανδημικής κρίσης με επίκεντρο τον ασθενή

SILVER ABB // Διαχείριση επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της ΑΒΒ ΑΕ με σκοπό τη διασφάλιση την υγεία και την ασφάλεια αυτών 
αλλά και των εργαζομένων μας.

Διαχείριση επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της ΑΒΒ ΑΕ με σκοπό τη διασφάλιση την υγεία και την ασφάλεια αυτών 
αλλά και των εργαζομένων μας.

BRONZE PwC // Διαχείριση επισκεπτών - εργαζομένων Διαχείριση επισκεπτών - εργαζομένων

Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας / Activities for Building Health & Safety Culture

Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας / Health & Safety Culture

GOLD Lamda Development S.A. // Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καλλιέργειας Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας για το Έργο του 
Ελληνικού

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καλλιέργειας Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας για το Έργο του Ελληνικού

SILVER Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. // Η κουλτούρα ως απόρροια του Συστήματος Διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας

Η κουλτούρα ως απόρροια του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας

BRONZE TotalEnergies Marketing Hellas S.A. // Safety for me, for you, for all. TotalEnergies. Safety for me, for you, for all. TotalEnergies.

BRONZE GEP // Your Health & Safety Week: Εκπαίδευση 1,500 συμμετεχόντων για την προαγωγή κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας Your Health & Safety Week: Εκπαίδευση 1,500 συμμετεχόντων για την προαγωγή κουλτούρας Υγείας και 
Ασφάλειας

Καμπάνιες / Workplace Campaign

GOLD IMERYS GREECE SA // “Πιο Ασφαλείς Μαζί!”  Χτίζοντας μια Ισχυρή Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας “Πιο Ασφαλείς Μαζί!”  Χτίζοντας μια Ισχυρή Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας

GOLD Αλουμίνιον της Ελλάδος του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS // “Για 2 Λεπτά” “Για 2 Λεπτά”

SILVER Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής // Καμπάνιες ασφάλειας, γιατί στην ΕΔΑ Αττικής: ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ! Καμπάνιες ασφάλειας, γιατί στην ΕΔΑ Αττικής: ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!

SILVER GOLDAIR HANDLING S.A. // Personal Safety Alert Campaign in Goldair Handling Personal Safety Alert Campaign in Goldair Handling

BRONZE Ελληνικά Πετρέλαια Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας | Draeger Hellas S.A. // Εξειδικευμένη εκπαίδευση - 
πιστοποίηση των πυροσβεστών των ΕΛ.ΠΕ απο την Draeger Hellas S.A.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση - πιστοποίηση των πυροσβεστών των ΕΛ.ΠΕ απο την Draeger Hellas S.A.

BRONZE Vraykos Bulk Handling Systems // Zero Harm Health & Safety Process: Μια πρωτοβουλία της Vraykos Zero Harm Health & Safety Process: Μια πρωτοβουλία της Vraykos

Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων /  Employees Involvement

GOLD ABB // #Areyouok? : Στην ΑΒΒ οι φωνές όλων ακούγονται. #Areyouok? : Στην ΑΒΒ οι φωνές όλων ακούγονται.

SILVER Coral Gas AEBEY // Βελτιώσεις από την Εφαρμογή BOW TIES για Αμεσότερη Επικοινωνία Αναγνωρισμένων και Νέων 
Κινδύνων και Controls στην Εργασία 

Βελτιώσεις από την Εφαρμογή BOW TIES για Αμεσότερη Επικοινωνία Αναγνωρισμένων και Νέων Κινδύνων και 
Controls στην Εργασία 

BRONZE ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. // Συμμετοχή Εργαζομένων στη Βελτίωση του επιπέδου Υγείας & Ασφάλειας Συμμετοχή Εργαζομένων στη Βελτίωση του επιπέδου Υγείας & Ασφάλειας

Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού /  Work H&S Training Program & Awareness Initiative

GOLD ABB // #staysafe: Όλοι είμαστε σημαντικοί, επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των 
ανθρώπων μας

#staysafe: Όλοι είμαστε σημαντικοί, επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των 
ανθρώπων μας

SILVER ACTIVE POINT AEBE Το εκπαιδευτικό κέντρο της Active Point ( Active Point Training Center )

SILVER ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ // Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Eκπαίδευσης - Ευαισθητοποίησης 
Προσωπικού του ξενοδοχείου Porto Carras.

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Eκπαίδευσης - Ευαισθητοποίησης Προσωπικού του ξενοδοχείου Porto Carras.

BRONZE Makios Logistics // H&S Training Program H&S Training Program

BRONZE Biosafety A.E. | Sofman A.E. // Εξειδικευμένο, Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Εξειδικευμένο, Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

BRONZE GEP // ARΤ Advanced Rescue Training: Εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά το πρότυπο GWO για τη διάσωση τραυματία από 
οποιοδήποτε σημείο ανεμογεννήτριας

ARΤ Advanced Rescue Training: Εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά το πρότυπο GWO για τη διάσωση τραυματία από 
οποιοδήποτε σημείο ανεμογεννήτριας

BRONZE NVISIONIST Α.Ε. | IRCS IKE // Ανάπτυξη της Κουλτούρας Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων Ανάπτυξη της Κουλτούρας Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων

Παροχή Υπηρεσιών Yγείας & Aσφάλειας της Eργασίας /  Involvement in Safety & Health

GOLD ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ // Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης και διαχείρισης συνεργατών Τεχνικών 
Ασφαλείας.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης και διαχείρισης συνεργατών Τεχνικών Ασφαλείας.

SILVER Biosafety A.E. // Ανάπτυξη εργαλείου OSH Audit Tool και διερεύνηση της πρόθεσης χρήσης του μέσω εφαρμογής μοντέλου 
UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)

Ανάπτυξη εργαλείου OSH Audit Tool και διερεύνηση της πρόθεσης χρήσης του μέσω εφαρμογής μοντέλου UTAUT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)

BRONZE GEP // Καμπάνια #HS Advisory – Δωρεάν συμβουλευτική σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας Καμπάνια #HS Advisory – Δωρεάν συμβουλευτική σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας

 Οδική ασφάλεια & Επαγγελματικοί Οδικοί Κίνδυνοι / Fleet Safety

GOLD Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. // Οδήγηση – Η μεγαλύτερη αιτία συμβάντων ασφαλείας 
στις εταιρείες αερίου

Οδήγηση – Η μεγαλύτερη αιτία συμβάντων ασφαλείας στις εταιρείες αερίου

SILVER SARMED LOGISTICS  | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. // Εκπαίδευση Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων – Παλετοφόρων οχημάτων, 
αυτοκινούμενων και μη. 

Εκπαίδευση Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων – Παλετοφόρων οχημάτων, αυτοκινούμενων και μη. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΡΧΗ.

Όμιλος ΟΦΕΤ: Αδιαπραγμάτευτη αρχή  
η ασφάλεια στην εργασία 

Ο
Ι ΒΙΟΜΗΧ ΑΝΙΕΣ του Ομίλου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσε-
ων Τσέτη -UNI-PHARMA και 
InterMed-, μεσούσης της πιο 

σοβαρής υγειονομικής κρίσης κατάφε-
ραν να ξεχωρίσουν, τοποθετώντας πολύ 
ψηλά τον πήχη της ασφάλειας, της πρό-
ληψης, καθώς και μιας οργανωμένης και 
συντονισμένης στρατηγικής, όχι μόνο 
για τους εργαζομένους, αλλά και όλους 
τους συνεργάτες και προμηθευτές.
Ο Όμιλος δείχνει το δρόμο και στις πιο 
δύσκολες προκλήσεις των καιρών μας, 
είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε υγειο-
νομικές, είτε ενεργειακές, ενώ η εταιρική 
υπευθυνότητα αποτελεί φιλοσοφία και  
προτεραιότητα στη Στρατηγική Βιώσι-
μης Ανάπτυξης. Από την πρώτη στιγμή 
της λειτουργίας τoυ, ο Όμιλος ΟΦΕΤ 
δεσμεύεται σε μια αυστηρή Πολιτική 
Υγείας και Ασφάλειας, στοχεύοντας στον 
έγκαιρο εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Οι δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια 
συνοψίζονται κατωτέρω:
•  Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής 

και διεθνούς νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια.
• Με τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων ελα-
χιστοποιεί τις συνέπειες των κινδύνων.
•  Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους ερ-

γαζομένους, προμηθευτές, συνεργάτες και επισκέπτες.
•  Ενσωματώνει τεχνολογίες καλών πρακτικών και διαδικα-

σιών λειτουργίας που εγγυώνται συνθήκες ασφάλειας
•  Παρακολουθεί, αξιολογεί και βελτιώνει τις δράσεις Υγείας 

και Ασφάλειας.
Στόχος για το 2021 – 2030 αναφορικά με την εξασφάλιση της 
υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι τα μηδέν 
ατυχήματα «Ζero accidents» σε κάθε εγκατάσταση, κάτι που 
έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων 
για περισσότερα από 10 χρόνια.
Ο Όμιλος προχωρά στην πλήρη εναρμόνιση με τις νέες 
Περιβαλλοντικές Πολιτικές Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης, 
αυτοματοποιώντας και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες Υγείας 
& Ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 
μπει σε εφαρμογή η σύγχρονη διαδικασία Άδειας Εργασίας 
η οποία παρέχει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό τη δυνα-
τότητα να εκτελεί κάθε δραστηριότητα ψηφιακά, διασφα-

λίζοντας την ασφάλεια και αξιοπιστία 
των απαιτούμενων ενεργειών. Επίσης, 
γίνεται πιο αποτελεσματική και αποδο-
τική διαχείριση του EHS (Environmental 
Health and Safety), ενσωματώνοντας τη 
διαχείριση κινδύνου στις καθημερινές 
λειτουργίες. Τέλος, διασφαλίζεται η επι-
χειρησιακή συνέχεια μέσω της προστα-
σίας της ακεραιότητας των περιουσιακών 
στοιχείων και της βελτιστοποίησης της 
παραγωγής.
Αυτό το πλέγμα ενεργειών συνέβαλε στη 
δημιουργία Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης 
για αντιμετώπιση για οδηγίες προφύ-
λαξης από την πανδημία, καθώς και για 
διαχείριση ύποπτου κρούσματος από τον 
κορωνοϊό, με το μότο : «Δε φοβόμαστε, 
προστατευόμαστε» και «Stay negative – 
think positive!». Η Διοίκηση του Ομίλου, 
πιστή στη δέσμευσή της να συνεισφέρει 
στην πρόοδο και στην ευημερία της κοι-

νωνίας συμμετέχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία 
εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης, που έχει δημιουργηθεί από 
τα Η.Ε., στο United Nations Global Compact και στο τοπικό 
του Δίκτυο στην Ελλάδα, το UN Global Compact Network 
Hellas, στο οποίο εκλεγμένη πρόεδρος είναι η CEO του 
ΟΦΕΤ, κυρία Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc και μέλος 
ΔΣ του ΣΕΒ. 

ΌΜΙΛΌΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΣΕΤΗ
14ο Χλμ Εθνικής Αθηνών 
Θεσσαλονίκης, 145 64 Ελλάδα
Τ: +30 210 8072512
W: www.uni-pharma.gr

Μαρία Λιόκαλου, Quality Assurance, 
Environmental, Health & Safety Manager, 
Όμιλος ΟΦΕΤ
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BRONZE Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) // Οδηγούμε με Ασφάλεια Οδηγούμε με Ασφάλεια

Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας /  H&S System Update & Performance Improvement

GOLD Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ // Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσιμων Ελέγχων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσιμων Ελέγχων

SILVER Attica Group // Επικαιροποίηση & Βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας μέσω του ISO 45001 Επικαιροποίηση & Βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας μέσω του ISO 45001

SILVER ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ // Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του «Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας» για το εργοστάσιο της Ριτσώνας

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας» για το 
εργοστάσιο της Ριτσώνας

BRONZE AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ // Διαδικασία Incident Notification Investigation & Learning (INIL) Διαδικασία Incident Notification Investigation & Learning (INIL)

Δράσεις πρόληψης Covid -19 / Preventing the Spread of  Covid-19

GOLD COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ABEE // Δράσεις Πρόληψης για τον Covid-19 στην COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Δράσεις Πρόληψης για τον Covid-19 στην COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

GOLD ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ // Στοχευμένες Δράσεις Πρόληψης COVID-19 Στοχευμένες Δράσεις Πρόληψης COVID-19

SILVER Lamda Development S.A. // Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικού και Πρόληψης Εξάπλωσης Ενάντια στην 
Πανδημία του Covid-19

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικού και Πρόληψης Εξάπλωσης Ενάντια στην Πανδημία του 
Covid-19

SILVER PwC

BRONZE ΟΠΑΠ Α.Ε. // Υπευθυνότητα και σεβασμός στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στο χώρο εργασίας Υπευθυνότητα και σεβασμός στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στο χώρο εργασίας

BRONZE Syngenta Hellas // Αντιμετωπίζοντας  την Πανδημία Αντιμετωπίζοντας  την Πανδημία

BRONZE Qualco // Covid 19-A Virtual Reality Covid 19-A Virtual Reality

BRONZE Unison Facility Services // IT STARTS WITH U-NISON! Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ. Εσωτερική 
καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού.

IT STARTS WITH U-NISON! Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ. Εσωτερική καμπάνια υπέρ του 
εμβολιασμού.

Αντιμετώπιση κρίσεων / Crisis Response

GOLD Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. // Επιστροφή στη δράση: από τις ασκήσεις επί χάρτου στις 
πρακτικές ασκήσεις

Επιστροφή στη δράση: από τις ασκήσεις επί χάρτου στις πρακτικές ασκήσεις

SILVER Attica Group // Επίλυση κρίσεων Επίλυση κρίσεων

BRONZE PeopleCert // PeopleCert Crisis Response: Keep Calm - there is a Business Continuity Plan PeopleCert Crisis Response: Keep Calm - there is a Business Continuity Plan

Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας / Health & Wellbeing Activities

Υγεία & Ευεξία / Health & Wellness Initiatives

GOLD DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. // Fit for Work, Fit for Life Fit for Work, Fit for Life

GOLD ΟΤΕ ΑΕ // Action Plan Action Plan

SILVER Αθηναϊκή Ζυθοποιία | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. // Το πρόγραμμα ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε συνεργασία με την 
Ergonomia

Το πρόγραμμα ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε συνεργασία με την Ergonomia

BRONZE Grant Thornton | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. // Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού για τη βελτίωση της 
καθημερινότητάς του, την εστίαση στην καλή ψυχοσωματική του υγεία και γενικότερα για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του, την εστίαση 
στην καλή ψυχοσωματική του υγεία και γενικότερα για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος

Διαχείριση Επικινδυνοτήτων

GOLD ΟΤΕ ΑΕ // Action Plan Action Plan

SILVER ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) // Οργάνωση Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για 
Εργαζόμενους σε Συνθήκες Πανδημίας

Οργάνωση Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για Εργαζόμενους σε Συνθήκες Πανδημίας

BRONZE GEP | 3Μ // Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Μυοσκελετικής Καταπόνησης Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Μυοσκελετικής Καταπόνησης

Διαχείριση κρούσματος COVID-19 /  Corporate Response to Covid-19 case

GOLD Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) // COVID 19: Στο Επίκεντρο η Υγεία των Ανθρώπων μας COVID 19: Στο Επίκεντρο η Υγεία των Ανθρώπων μας

GOLD Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο // Διαχείριση της πανδημικής κρίσης με διευρυμένη στρατηγική, σχεδιασμό  & ευελιξία Διαχείριση της πανδημικής κρίσης με διευρυμένη στρατηγική, σχεδιασμό  & ευελιξία

SILVER GEP // Ολιστική διαχείριση κρούσματος Covid-19 & συνδρόμου post-Covid Ολιστική διαχείριση κρούσματος Covid-19 & συνδρόμου post-Covid

BRONZE ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) // Δημιουργία Δικτύου για τη Διαχείριση κρούσματος 
COVID-19 από ΔΕΗ Α.Ε.

Δημιουργία Δικτύου για τη Διαχείριση κρούσματος COVID-19 από ΔΕΗ Α.Ε.

Εργαλεία Τεχνολογίες & Εφαρμογές για την ΥΑΕ / Innovative Application of Systems or Technology for QHS

COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας /  COVID-19: Resources for the workplace

GOLD ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ // Στοχευμένα μέτρα  αντιμετώπισης  COVID-19 στο εργοστάσιο παραγωγής 
της ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ.

Στοχευμένα μέτρα  αντιμετώπισης  COVID-19 στο εργοστάσιο παραγωγής της ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ.

BRONZE Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) // COVID-19: Αποτελεσματική Άμυνα COVID-19: Αποτελεσματική Άμυνα

SILVER ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ // Εργαλεία τεχνολογίες & εφαρμογές για την ΥΕΑ Εργαλεία τεχνολογίες & εφαρμογές για την ΥΕΑ

SILVER ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ // Η Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας αύξησε τη Δέσμευση και Απόδοση των εργαζομένων Η Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας αύξησε τη Δέσμευση και Απόδοση των εργαζομένων

BRONZE EMBRYOCLINIC ΙΚΕ // COVID-19: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή COVID-19: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή

Καινοτομία στα θέματα Υ&Α /  Innovation in Occupational Health & Safety

GOLD ABB // Καινοτόμα προσέγγιση έναντι των ηλεκτρολογικών κινδύνων στην ΑΒΒ. Καινοτόμα προσέγγιση έναντι των ηλεκτρολογικών κινδύνων στην ΑΒΒ.

SILVER DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. // Καινοτομία στα Θέματα Υ&Α Καινοτομία στα Θέματα Υ&Α

BRONZE GEP // Καινοτομία ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη διαχείριση νομικής συμμόρφωσης έναντι της βίας και παρενόχλησης Καινοτομία ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη διαχείριση νομικής συμμόρφωσης έναντι της βίας και παρενόχλησης

Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology

GOLD Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο // Χρήση τεχνολογίας αιχμής και εισαγωγή της καινοτομίας με ευελιξία εν μέσω 
πανδημίας

Χρήση τεχνολογίας αιχμής και εισαγωγή της καινοτομίας με ευελιξία εν μέσω πανδημίας

SILVER GEP // Εφαρμογή εξειδεικευμένης μεθοδολογίας PAT (Portable appliance testing) για τον έλεγχο ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού σε χώρους εργασίας

Εφαρμογή εξειδεικευμένης μεθοδολογίας PAT (Portable appliance testing) για τον έλεγχο ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού σε χώρους εργασίας

BRONZE Coral AE // Εργαλείο επικοινωνίας θεμάτων Υ&Α «Workplace» Εργαλείο επικοινωνίας θεμάτων Υ&Α «Workplace»

COVID-19: Υπηρεσίες ΥΑΕ / COVID-19: OHS Service

GOLD GEP // Τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη χιλιάδων εργαζομένων με εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση Τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη χιλιάδων εργαζομένων με εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση

SILVER Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

BRONZE UNI-PHARMA S.A./INTERMED S.A. // Ολοκληρωμένο Πλάνο Διαχείρισης κινδύνων υγείας και ασφάλειας Ομίλου ΟΦΕΤ Ολοκληρωμένο Πλάνο Διαχείρισης κινδύνων υγείας και ασφάλειας Ομίλου ΟΦΕΤ
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Zero Harm Health & Safety Process:  
Μια πρωτοβουλία της VRAYKOS

Η VRAYKOS ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ZEROHARM HEALTH & PROCESS SAFETY ΜΕ ΣΚΟΠΟ  
ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ «ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Τ
Α ΘΈΜΑΤΑ ΥΓΙΈΙΝΉΣ και ασφάλειας αποτελούν κρίσιμο 
παράγοντα για την ορθή λειτουργία των σύγχρο-
νων κατασκευαστικών εταιρειών. Αποδεδειγμένα 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία και 

την αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά και τη συνολική 
πορεία της εταιρείας.
Οι εργασιακοί κίνδυνοι, οι οποίοι παραμονεύουν καθημερι-
νά στον κατασκευαστικό τομέα, είναι πολλοί και η ανάγκη 
αποφυγής τους επιτακτική. 

Καμπάνια ZeroHarm για την ασφάλεια  
στην εργασία
H VRAYKOS αναθεωρώντας τις διεργασίες της, ανέλαβε 
μία νέα πρωτοβουλία με σκοπό την εμπέδωση μιας στερε-
ής κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας, με την καμπάνια 
ZeroHarm - Health & Process Safety.
Η νέα καμπάνια ZeroHarm είχε ως σκοπό την προώθηση των 
πρακτικών μηδενικών «Παρολίγον Συμβάντων Ασφαλείας».
Η VRAYKOS στα πλαίσια της καμπάνιας εφήρμοσε τις ακό-
λουθες διεργασίες:
•  Συστηματική καταγραφή και διεξοδική ανάλυση «Παρο-

λίγον Συμβάντων».
•  Καθιέρωση Καθημερινών Πρωινών Συναντήσεων Ασφα-

λείας.
•  Καθιέρωση Εβδομαδιαίων Συναντήσεων Ασφαλείας.
•  Εβδομαδιαία Επιθεώρηση Ασφαλείας.
•  Απαγόρευση εισόδου και επίσκεψης στο χώρο παραγωγής 

της VRAYKOS, χωρίς τη χρήση όλων των προβλεπόμενων 
Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

•  Εκπαίδευση του προσωπικού στη φιλοσοφία ‘’THINK 
BEFORE YOU ACT’’.

•  Υλοποίηση ενδοεταιρικών σεμιναρίων με θέμα την Υγιεινή 
& Ασφάλεια.

•  Υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαίδευση συνεργατών και 
υπεργολάβων της Vraykos σε θέματα ασφαλείας

Σημαντικός στόχος της καμπάνιας αυτής ήταν η ριζική και 
μακροπρόθεσμη μεταβολή της αντίληψης γύρω από την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η οριζόντια ευθυγράμμιση 
με τα μέτρα αυτά συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη 
υλοποίηση του εγχειρήματος. Η νέα καμπάνια τέθηκε σε 
εφαρμογή στις 28  Απριλίου 2020, την Παγκόσμια Ημέρα για 
την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία σηματοδοτώντας 
με αυτόν τον τρόπο μια νέα εποχή για τη VRAYKOS.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ZeroHarm
Εφαρμόζοντας την καμπάνια αυτή για ένα διάστημα περίπου 
20 μηνών, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά: 

•  Τα περιστατικά ατυχημάτων μικρής κλίμακας εκμηδενί-
στηκαν σε σχέση με το παρελθόν.

•  Τα περιστατικά ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας παρέμει-
ναν μηδενικά.

•  Τα «Παρολίγον Συμβάντα Ασφαλείας», μειώθηκαν σε 
ποσοστό της τάξης του 75%.

•  Υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας των Μηχανικών και των 
Τεχνικών, με αποτέλεσμα την αύξησης της παραγωγικό-
τητας. 

•  Δημιουργία υψηλού αισθήματος ασφάλειας στους Μη-
χανικούς Ασφαλείας κατά τη διενέργεια ελέγχων σε βι-
ομηχανικούς χώρους παραγωγής εκτός εταιρείας.

•  Διαμόρφωση νέας κουλτούρας σχετικής με την ασφάλεια 
στον εργασιακό χώρο.

•  Αύξηση του awareness γύρω από τη σημαντικότητα της 
ασφάλειας των εργαζομένων και σε άλλες εταιρείες του 
βιομηχανικού τομέα.

Η υλοποίηση της καμπάνιας ξεχωρίζει για την ταχύτητα με 
την οποία εφαρμόστηκε και την υψηλού επιπέδου αποτελε-
σματικότητά της. Η VRAYKOS έδωσε, έτσι, ένα παράδειγμα 
για το πώς μια εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει καλύτερες 
συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας για το προσωπικό της.

Γαλήνης 2, Αγ. Στέφανος,  
145 65, Αττική
Τ: 2262071324
E: info@vraykos.com
S: www.vraykos.com
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