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Από την ίδρυσή του το 1864, ο Όμιλος Italcementi  χαρακτηρίζεται από τη διαρκή και αέναη 
αναζήτηση επιχειρηματικής αριστείας και βέλτιστων πρακτικών. Η αειφόρος ανάπτυξη 
παρέχει έμπνευση στην στρατηγική του Ομίλου και στην εργασιακή του νοοτροπία, 
εξισορροπώντας την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την 
κοινωνική ευθύνη. Συνεισφέρει στη δημιουργία αξίας, σε μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις, 
διάρκεια και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ βοηθά στην προληπτική αντιμετώπιση και 
διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Υπευθυνότητα ως μακροπρόθεσμη δέσμευση 
στην αειφορία, ακεραιότητα ως ηθική συμπεριφορά στην καρδιά του επιχειρείν, 
αποδοτικότητα ως λειτουργική αριστεία με συνεχή βελτίωση, καινοτομία στην εφαρμογή 
προϊόντων και τη διαχείριση, διαφοροποίηση των τοπικών ταυτοτήτων, αυτές είναι οι βασικές 
πηγές αξίας που κατευθύνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου.   
 
 
Ο Όμιλος επισημοποίησε την 
δέσμευσή του για την αειφορία το 
2000, όταν εντάχθηκε στο Διεθνές 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Αειφόρου 
Ανάπτυξης (WBCSD). Η εταιρεία 
ΧΑΛΥΨ ενδυνάμωσε την δέσμευση 
αυτή συμμετέχοντας στο 
Περιφερειακό Δίκτυο WBCSD 
(SEVBCSD) το 2010. Το εν λόγω 
Περιφερειακό Δίκτυο του WBCSD  
αποτελεί μια συμμαχία περίπου 60 
Οργανισμών που κατευθύνονται 
από τους Διευθύνοντες Συμβούλους 
τους οποίους ενώνει μια κοινή δέσμευση της επιχειρηματικής ηγεσίας για την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αντίστοιχες χώρες ή περιφέρειές τους. Ο μείζων στόχος είναι η 
ευαισθητοποίηση, η πρόκληση δράσεων και η πρακτική υλοποίηση των μηνυμάτων και των 
δραστηριοτήτων του WBCSD  για την στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου επέκτεινε της προγενέστερες δεσμεύσεις του Ομίλου υπογράφοντας 
την αναθεωρημένη Χάρτα της Πρωτοβουλίας Αειφορίας του Τσιμέντου (CSI). Οι επτά κρίσιμοι 
τομείς εργασίας που έχουν επισημανθεί είναι: η προστασία του κλίματος, η υπεύθυνη χρήση 
των καυσίμων και των πρώτων υλών, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, η μείωση 
των εκπομπών, οι συνέπειες για τη γη και τις τοπικές κοινωνίες, η υποβολή αναφορών και η 
επικοινωνία, η αξιοπιστία. Γι’ αυτό το λόγο ο όμιλος δημιούργησε στην οργάνωση του το 
τμήμα Αειφόρου Ανάπτυξης για να επιλαμβάνεται όλων αυτών των θεμάτων. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
 
 Το Τμήμα Αειφόρου Ανάπτυξης ακολουθεί μία διαδικασία τυποποίησης που προωθείται από 
τα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Δράσης της Πρωτοβουλίας Αειφορίας 
Τσιμέντου (CSI). Ο Όμιλος καταβάλλει έντονες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί στα 
ακόλουθα μελλοντικά πρότυπα ασφάλειας που είναι : α)  η Ορθή Πρακτική Ασφάλειας 
Οδήγησης και β) η Ασφάλεια των Εργολάβων.  

Τσιμέντα Χάλυψ 
Halyps Cement 
Italcementi Group   
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Εκτός από τις ενέργειες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Δράσης της Πρωτοβουλίας 
Αειφορίας Τσιμέντου, ο Όμιλος έβαλε σε εφαρμογή τα πρότυπα ασφαλείας για τα Μεσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και την Εργασία σε Ύψος (ΕΣΥ). Στόχος του Ομίλου είναι η 
αποτελεσματική καθιέρωση και εφαρμογή εταιρικών προτύπων σε αυτά τα διαφορετικά  και 
δύσκολα πεδία δράσης. Στόχος του προτύπου ΜΑΠ είναι η δημιουργία κοινής ταυτότητας 
εντός του Ομίλου και, κυρίως, η εξασφάλιση υψηλού και κοινού επιπέδου ποιότητας ΜΑΠ 
ανεξαρτήτως της νομοθεσίας και των συνηθειών  των χωρών στις οποίες ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται. Το πρότυπο ΕΣΥ αποβλέπει στην αντιμετώπιση ενός εκ των πιο 
σημαντικών αιτιών ατυχημάτων. Τα συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας θα τελούν υπό την 
χορηγία του Γενικού Επιχειρησιακού Διευθυντή και η εφαρμογή τους ξεκίνησε το 2010.  
Σύμφωνα με τον Πίνακα Στόχων του Ομίλου, ο χρόνος εφαρμογής των προτύπων εκτιμάται 
στα πέντε χρόνια. Όλα τα πρότυπα ασφάλειας θα εφαρμόζονται από  τους  υπαλλήλους τους 
Ομίλου και γενικά όλους όσους εργάζονται ή απλά εισέρχονται στις παραγωγικές μονάδες του 
Ομίλου. Ειδικό πρωτόκολλο εφαρμογής των δράσεων αυτών θα καθιστά δυνατή την συνεχή 
παρακολούθηση των σταδίων εφαρμογής  των προτύπων για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα τους καθώς και εφαρμογή κοινής τακτικής σε όλες τις χώρες.  
 
Άλλες  ενέργειες του Ομίλου ήταν η ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης που αφορά στην 
Εργασία που ενέχει Σημαντικό Κίνδυνο Ατυχήματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκφράζει 
την επιθυμία του Ομίλου να υιοθετήσει μια προσωπική προσέγγιση που αφορά στο θέμα της 
ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων. 
 Η νέα αυτή προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε με τη διάδοση και εφαρμογή των Χρυσών 
Κανόνων Ασφάλειας, δηλαδή δέκα εικονογραφημένους κανόνες ασφαλείας και διάσωσης της 
ανθρώπινης ζωής, κοινούς για όλες τις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου. Η επιβολή των 
Χρυσών Κανόνων  προσβλέπει σε μια πρακτική αντιμετώπιση των βασικών αιτιών 
πρόκλησης ατυχήματος.  

 
 

Χρυσοί κανόνες ασφαλείας

Zero Accidents

Take care, think  safe

 
 
 

 
Από το 2008 ο Όμιλος άρχισε επίσης να καταγράφει τον Συνολικό Δείκτη Καταγεγραμμένων 
Τραυματισμών (Total Recordable Injury Rate) προσθέτοντας  τις καταγεγραμμένες 
περιπτώσεις Μειωμένης Εργασίας και την Ιατρική περίθαλψη στην Απώλεια Χρόνου λόγω 
Ατυχημάτων.  Ετσι με αυτόν τον τρόπο δεν περιορίζετε η αποτύπωση της ασφάλειας μόνο 
στην καταγραφή του  Δείκτη Απώλειας Χρόνου Λόγω Τραυματισμού,  αλλά εκμεταλλευόμαστε 
κάθε δυνατότητα μείωσης κινδύνου.   
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Βιομηχανική υγιεινή και υγεία των εργαζομένων 
 
Από το 2008 ο Όμιλος Italcementi έχει υιοθετήσει ένα παγκόσμιο πρότυπο για τις οριακές 
τιμές επαγγελματικής έκθεσης των εργαζομένων στην σκόνη, στο εισπνεόμενο κρυσταλλικό 
πυρίτιο, στο θόρυβο και στους κραδασμούς τους σώματος. Ο Όμιλος προωθεί και εδραιώνει 
την εφαρμογή του προτύπου σε όλες τις θυγατρικές του. Παρακολούθηση και έλεγχοι 
πραγματοποιήθηκαν  στην Βουλγαρία, την Αίγυπτο και την Ταϊλάνδη και στην Ελλάδα. 
Υιοθετώντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον  για την υγεία των εργαζομένων, ο Όμιλος προτίθεται να 
προσδιορίσει μελλοντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις για ιατρική επίβλεψη των εργαζομένων με 
την εφαρμογή ενός μέσου παρακολούθησης και αναφοράς επαγγελματικών ασθενειών, 
ακόμη και σε χώρες όπου δεν έχει θεσπιστεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, και προωθώντας 
δράσεις εξάλειψης των επαγγελματικών ασθενειών.  

 
 
Λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης του Ιού των Χείρων Α (H1N10), o Όμιλος διένειμε 
ενημερωτικό υλικό παρουσιάζοντας λεπτομερώς την ανακοίνωση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). O Όμιλος ζήτησε από τις θυγατρικές εταιρείες να εξασφαλίσουν 
βασικές συνθήκες υγιεινής καθώς και τα απαραίτητα μέσα σύμφωνα με τις συστάσεις του 
ΠΟΥ, να παράσχουν ενημέρωση για το φαινόμενο της πανδημίας καθώς και για τις βασικές 
πρακτικές πρόληψης της πανδημίας, να φροντίσουν για την ορθή και αποτελεσματική 
εφαρμογή των συστάσεων του Ομίλου, να ακυρώνουν ή να αναβάλουν ταξίδια που δεν 
κρίνονται άκρως απαραίτητα και να παρακολουθούν επισταμένα τις συστάσεις για την τοπική 
δημόσια υγεία. Επιπλέον, έχοντας επισήμως απαγορεύσει την αγορά, προμήθεια και χρήση 
παντός τύπου προϊόντων αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ακόμη και σε χώρες 
που εξακολουθούν να είναι νόμιμα, ο  Όμιλος σταδιακά ελέγχει, διαχειρίζεται και καταργεί τα 
φύλλα αμιαντοτσιμέντου και άλλα υλικά στέγασης τα οποία διατηρούνται  σε καλή κατάσταση 
και είναι ακόμη εγκατεστημένα στις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου. Οι επιχειρήσεις 
διαχείρισης και απομάκρυνσης διεξάγονται σύμφωνα με τα πιο εφαρμόσιμα πρότυπα υγείας 
και ασφάλειας.  
 
Ευθύνη Προϊόντος 
 
Οι πελάτες, οι φορείς λιανικής διάθεσης και οι τελικοί χρήστες είναι οι εμπλεκόμενοι που 
ενδεχομένως να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τα προϊόντα τσιμέντου ή τα προϊόντα που 
σχετίζονται με το τσιμέντο. Επομένως εκτός από την εμπορική επιτυχία και τον έλεγχο 
προηγούμενων ενεργειών,  ο Όμιλος παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή διάδοση βασικών 
πληροφοριών με το Safety Data Sheet με αναφορά για την υγεία, την ασφάλεια και το 
περιβάλλον, και μάλιστα και σε χώρες όπου δεν υφίσταται υποχρεωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. 
Οι πληροφορίες μεταφράζονται στις τοπικές γλώσσες και ως επί το πλείστον αναφέρονται  
στους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με το τσιμέντο καθώς και σε οδηγίες για την 
φύλαξη την μεταφορά και την διαχείρισή του. 
 
 Ο Όμιλος Italcementi στηρίζει και υπερασπίζεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θεωρεί αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων 
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Διαχείριση Ασφάλειας 
 
Η ασφάλεια των εργαζομένων, των εργολάβων, των πελατών, των προμηθευτών, των 

επισκεπτών και όλων των άλλων εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του Ομίλου 
είναι ζωτικής σημασίας. Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας του Ομίλου βασίζεται σε 
δυναμική δέσμευση, ξεκάθαρη λογοδοσία, ηγετική ομάδα που εστιάζει την προσοχή 
της στην ασφάλεια και συνεχή βελτίωση με τους ελέγχους που διεξάγονται. Η 

αριστεία στη διαχείριση της 
ασφάλειας αποτελεί κεντρικό στόχο 
για τον Όμιλο. Το πρόγραμμα 
Μηδέν Ατυχήματα ξεκίνησε το 2000 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα 
αυτό παραμένει κοινός στόχος για 
τον Όμιλο στις καθημερινές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.     
 
Το πρότυπο διαχείρισης ασφαλείας 
καταρτίζεται σε επίπεδο χώρας, 
επιχείρησης και παραγωγικής 
μονάδας, ξεκινώντας από τις αρχές 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας (ILO – OSH 2001). 
Βασίζεται σε συντονιστές 
ασφαλείας σε επίπεδο χώρας και 
σε ‘εμψυχωτές' ασφαλείας σε 
επίπεδο μονάδας.  
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΔΕΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Η ασφάλεια αποτελούσε πάντοτε 
ένα ζήτημα μεγάλης 

σπουδαιότητας μέσα στον Όμιλο Italcementi.  
Ο Όμιλος λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τις αντίστοιχες τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
εργασίας και συνθήκες ασφάλειας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται. Εντούτοις, οι 
ιστορικές και πολιτιστικές διαφορές σημαίνει ότι  διαφορετικές χώρες έχουν αναπτύξει και 
διαφορετικούς τρόπους  διαχείρισης της ασφάλειας. 
Για αυτόν τον λόγο, το 2000 ο Όμιλος  αποφάσισε να εισαγάγει ένα ενιαίο όραμα για την 
ασφάλεια: σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργούμε τοπικά.  
Αυτό το ενιαίο όραμα υποστηρίζεται από μια εταιρική προσέγγιση η οποία ονομάζεται 
"ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ” .  

 
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.  

 
Αποτελείται από: 
   
•Μια κοινή πολιτική Ασφάλειας   
Το 2000, ο κύριος G. Pesenti, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Italcementi εξέδωσε την 
Πολιτική  Ασφάλειας του Ομίλου.  Αποτελείται από τις κύριες αρχές που ο Όμιλος  πρέπει να 
εφαρμόσει σε όλες επιχειρήσεις του, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή παιδεία σε 
θέματα ασφαλείας σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες, σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις 
δραστηριότητες. 
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•Ένα κοινό όραμα   
Ορμώμενος από την Πολιτική Ασφάλειας, ο όμιλος έχει προσδιορίσει τους βασικούς 
παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας:   

 
-  Ασφάλεια ως εταιρική αξία:  Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη ως κύρια 
επιχειρηματική στρατηγική για τον όμιλο και έχει την ίδια αξία με άλλους τομείς, όπως 
είναι η ποιότητα και η παραγωγικότητα.  
-  Διαφάνεια:  Όλοι πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει όσον αφορά τη διαχείριση 
ασφάλειας μέσα στον όμιλο. Είναι καθήκον του καθενός  να μεταβιβάσει οποιαδήποτε 
πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου ή στην αποτροπή 
ατυχημάτων.  

 
 
-  Συμμετοχή και καθοδήγηση::  Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια. Η 
ανώτερη διεύθυνση πρέπει να εκτιμήσει την ασφάλεια και να την υποστηρίξει σε όλο 
τον Όμιλο. Πρέπει να υπάρχει πλήρης και συνεχής δέσμευση από τη διοίκηση, καθώς 
επίσης η διοίκηση πρέπει να ενημερώσει όλο τον οργανισμό ότι η ασφάλεια αποτελεί 
προτεραιότητα και μέρος των καθηκόντων όλων των εργαζομένων.  
-  Διαχείριση και παρακολούθηση:  Η ασφάλεια πρέπει να διαχειρίζεται ως ένα 
αυτούσιο τμήμα της επιχείρησης. Πρέπει να διεισδύσουμε στη συζήτηση, να 
ανιχνεύσουμε τα αδύνατα σημεία, να αναλύσουμε τα γεγονότα, να 
πραγματοποιήσουμε τις εκτιμήσεις των επαγγελματικών κινδύνων και να 
εφαρμόσουμε τα τοπικά ετήσια προγράμματα δράσης για να αποτρέψουμε τα 
ατυχήματα. 
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-  Ομαδική εργασία:  Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το  κεντρικό σημείο 
αναφοράς της ασφάλεια. Η διαχείριση της μεμονωμένης συμπεριφοράς είναι κρίσιμη 
για την αποτροπή ατυχημάτων, αλλά αυτό θα είναι ανεπαρκές εάν δεν υπάρχει 
ομαδικό πνεύμα. Όλο το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί και να πορευτεί με τους 
κανόνες και τις ενέργειες του Ομίλου. Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας 
απαιτεί κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα. Το προσωπικό πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και να συμπεριληφθεί σε μια δυναμική και εξελισσόμενη  διαδικασία 
βελτίωσης.   
-  Εκπαίδευση για όλους τους υπαλλήλους:  Στόχοι της κατάρτισης είναι να 
δοθούν στους εργαζόμενους τα ίδια εργαλεία, τα σημεία αναφοράς και η παιδεία για 
τα θέματα ασφάλειας σε όλη την έκταση του Ομίλου. Η εκπαίδευση μας βοηθά να 
πετύχουμε την απαραίτητη  δέσμευση και  συμμετοχή όλων έτσι ώστε να 
εφαρμόσουμε επιτυχώς το σύστημα ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.   
-  Υποστήριξη από όλους τους εργαζόμενους:  Μια πολιτική ασφάλειας λειτουργεί 
μόνο εάν υποστηρίζεται από όλους εκείνους που περιλαμβάνονται στην υλοποίησή 
της, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των εργοδηγών, των στελεχών, των 
διευθυντών και των σωματίων. Η επικοινωνία της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα 
πρέπει συνεχώς να αναδεικνύει τις επιτυχημένες ενέργειες, να ενθαρρύνει τα καλά 
αποτελέσματα και να ανταμείβει τους εργαζόμενους  για τη συμβολή τους.   
-  Επαγγελματική αναγνώριση:  Η διαχείριση ασφάλειας είναι μέρος των δεξιοτήτων 
και των ειδικοτήτων που απαιτούνται σε όλα τα επίπεδα.  
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•Πλάνα ενεργειών  συνεπή προς τις εταιρικές οδηγίες   
Εξαρτάται από τον κάθε διευθυντή, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε  δραστηριότητα,  να 
καθορίσει ποιες προληπτικές ενέργειες πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή. Τα 
προγράμματα δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας του 
Ομίλου.   
 
• Εταιρικά εργαλεία για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης:  Κάθε θυγατρική 
εταιρία πρέπει να συμπληρώνει μια μηνιαία έκθεση ασφάλειας στη βάση δεδομένων 
ασφάλειας του Ομίλου. Αυτό θα μας επιτρέψει να συλλέξουμε  τα αποτελέσματα ασφάλειας  
και να δοθεί μια σφαιρική εικόνα του επιπέδου εφαρμογής του συστήματος ΜΗΔΕΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. Επιπλέον, όλα τα παρ’ολίγον ατυχήματα και τα ατυχήματα πρέπει να 
αναφέρονται στην  βάση δεδομένων ασφάλειας του Ομίλου, για να μας επιτρέψουν να 
μοιραστούμε τα στοιχεία και να μάθουμε πώς να αποτρέπουμε  μελλοντικά ατυχήματα. Τέλος, 
ένα έγγραφο εφαρμογής αξιολόγησης ασφαλείας είναι διαθέσιμο για κάθε θυγατρική εταιρία  
για να αξιολογήσει το επίπεδο εφαρμογής του συστήματος ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΥΨ 

  
Σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ομίλου ITC, η προσέγγιση "ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ" 
συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα προγράμματα που απαιτούνται για να καθιερώσουν ένα 
συνεπές σύστημα διαχείρισης ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

   
Σε κάθε στάδιο αυτής της προσέγγισης, ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ είναι ένα κρίσιμο 
στοιχείο για να την επιτυχία. 

   
Ο στόχος της προσέγγισης "ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ" είναι να αναπτυχθεί μια ουσιαστική 
εταιρική φιλοσοφία ασφάλειας, και να αυξηθεί το ενδιαφέρον  και η ευαισθησία των 
εργαζομένων για ασφαλή συμπεριφορά. 

 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας ΧΑΛΥΨ 

   

 
  Άνθρωπος: κλειδί στην επιτυχία         

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Η εφαρμογή της προσέγγισης ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ απαιτεί η διεύθυνση της κάθε εταιρείας 
να καθορίσει και να περιγράψει τον τρόπο οργάνωσης των διαφορετικών στοιχείων του 
συστήματος. 
Αυτό πρέπει να γίνει μέσω ενός τοπικού προγράμματος δράσης που λαμβάνει υπόψη τις 
τοπικές ανάγκες και τις ιδιομορφίες. 

   

 Εκπαίδευση για όλους  
 Εκπαίδευση στα «εργαλεία» 
 διαχείρισης Ασφάλειας 
 Εκπαίδευση σε ειδικά θέματα
 Επικοινωνία 
 Κανόνες & Διαδικασίες 

 

 Επιθεωρήσεις Ασφάλειας 
 Έρευνα & ανάλυση ατυχημάτων 
 Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

 

 Στατιστικά στοιχεία  
 Εκτίμηση/αξιολόγηση 

 

 Στόχοι και ευθύνες 
 Επιτροπές ασφάλειας 
 Συντονιστές  ασφάλειας 
 Συσκέψεις ασφάλειας 
 Επικοινωνία στοιχείων 
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Το πρόγραμμα δράσης για κάθε δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα λειτουργεί από 
το 2001. Ειδικά για το 2010 περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες: 

   
1. Το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσίας (ΠΠΠ) 

 
Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στον εθελοντικό περιοδικό έλεγχο των μονάδων από τους 
εργαζόμενους. Οι μονάδες χωρίστηκαν σε ζώνες και ελέγχονται περιοδικά από ομάδες 
εργαζομένων. Ακολουθείται η μεθοδολογία των 5S της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας 
δηλ. Sorting, Simplifying, Sweeping, Standardization και Sustaining. Οι παρατηρήσεις 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων και παρακολουθούνται. Οι εργαζόμενοι έχουν την 
εποπτεία των όσων εισηγούνται και βαθμολογούν βάσει κριτηρίων. 
 

2. Log Out Tag Out (LOTO) 
 
Η θέση της εγκατάστασης σε διαδικασία LOTO είναι ένα σύνολο ενεργειών που έχουν σαν 
σκοπό την ασφαλή πρόσβαση ειδικευμένου προσωπικού στο σύνολο των μερών της 
εγκατάστασης για εκτέλεση εργασιών επισκευής –συντήρησης. Η εφαρμογή της διαδικασίας 
LOTO έχει σαν σκοπό να εκμηδενίσει τον κίνδυνο απρόσμενης ενεργοποίησης οποιουδήποτε 
μέρους της εγκατάστασης από κάποιο τρίτο πρόσωπο και να διασφαλίσει την ασφάλεια του 
προσωπικού συντήρησης – επισκευής . 
 
 

 
 
 

3. Ενδυνάμωση χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας επιλέγονται κατάλληλα  για κάθε και διαφορετική εργασία και 
η χρήση τους είναι  υποχρεωτική. Είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργατών ιδιαίτερα όταν η απόλυτη  εξάλειψη του κινδύνου δεν είναι εφικτή.  Τα 
ΜΑΠ θα συνιστούν σύμβολο ασφάλειας και θα τους αποδίδεται μεγάλη σημασία και 
σεβασμός. Κατά συνέπεια, όλοι οι εργάτες αναλαμβάνουν  την ευθύνη να φροντίζουν  και να 
προσέχουν κάθε ΜΑΠ 
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Το παρόν πρότυπο είναι υποχρεωτικό και άμεσα  εφαρμόσιμο σε όλα τα άτομα που 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου: 
 

- σε όλους τους  εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων 
εργαζομένων όλων των ελεγχόμενων θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών του 
Ομίλου. 

- σε μη εργαζόμενους (εργολάβους, οδηγούς, πελάτες και προμηθευτές) 
- σε όλους τους επισκέπτες 

 

 


