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Health & Safety Awards 2018 

Rewarding excellence in health & safety 

 

Τα Health & Safety Awards 2018 με ανανεωμένες κατηγορίες βράβευσης καλούν όλες τις επιχειρήσεις ή 
τους φορείς που επενδύουν με αίσθημα ευθύνης στους εργαζομένους τους, θέτοντας στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο, να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους και να διεκδικήσουν διακρίσεις. Το σύστημα υποβολής 
υποψηφιοτήτων έχει ανοίξει και δέχεται ηλεκτρονικά στο www.hsawards.gr καλές πρακτικές επιχειρήσεων 
μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018, ενώ η τελετή απονομής αναμένεται στα μέσα Απριλίου.   

Σκοπός των βραβείων, που διοργανώνονται από το Plant της Boussias Communications είναι να αναδείξουν 
τις καλύτερες πρακτικές εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας (ΥΑΕ), να ενθαρρύνουν τη δέσμευση της 
διοίκησης και τη συμμετοχή των εργαζομένων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και να 
προβάλλουν τους νικητές!  

Τα βραβεία χωρίζονται σε 3 ενότητες με διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης. Στην Ενότητα Α βραβεύονται 
τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της ΥΑΕ 
από επιχειρήσεις ή φορείς ανά κλάδο (π.χ. Κατασκευές - Κτήρια, Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών,  Χημική 
βιομηχανία, Εμπορικά Κέντρα κ.λπ.). Στην Ενότητα Β. βραβεύονται καλές πρακτικές εξειδικευμένων 
δραστηριοτήτων ΥΑΕ (π.χ. Healthy Workplace, Healthy & Wellbeing Space κ.λπ.), ενώ στην Ενότητα Γ.  
επιβραβεύεται η εμπέδωση Εταιρικής Κουλτούρας ΥΑΕ.     

Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που έχουν 
επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, την εμπειρία και εξειδίκευσή τους 
σε συνάφεια με τις επιμέρους κατηγορίες βράβευσης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αντώνης 
Χριστοδούλου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., πρώην Προϊστάμενος Δ/νσης Επιμόρφωσης 
και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

Ο Σύνδεσμός μας παρέχει στη διοργάνωση την Τιμητική του Υποστήριξη και καλεί τα μέλη του που 
πιστεύουν ότι έχουν να επιδείξουν καινοτόμες και υπεύθυνες  πρακτικές να εξετάσουν τη συμμετοχή τους.  
Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται όλες οι προσπάθειες που έχουν επίκεντρο τον 
άνθρωπο, αλλά και να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι βραβευμένες υποψηφιότητες ως λαμπρά παραδείγματα 
προς όλους.    

http://www.hsawards.gr/

