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Rewarding Excellence in Health & Safety
Τα Health & Safety Awards επιβραβεύουν αυτούς που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς
και υγιείς χώρους εργασίας και όσους καινοτομούν και επενδύουν με αίσθημα ευθύνης στους
εργαζομένους τους, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η αποτελεσματικότητα του
συστήματος διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κορυφαίες πρακτικές
στη διαχείριση της εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και
παρόχους υπηρεσιών βρίσκονται στο επίκεντρο των βραβείων.

Στόχος των βραβείων είναι:
Να αναδείξουν τις καλύτερες πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
Να ενθαρρύνουν τη δέσμευση της διοίκησης και της συμμετοχής των εργαζομένων στον
τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
Να αναγνωρίσουν την καινοτομία, την ομαδική εργασία, την ηγεσία και την ποιότητα
στον σχεδιασμό του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας.
Να προβληθούν οι νικητές των βραβείων και να γιορτάσουν την επιτυχία τους.
Να προωθηθούν και αξιοποιηθούν ως λαμπρά παραδείγματα οι προσπάθειες των
νικητών.
Nα γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, λύσεις και τεχνολογίες που συμβάλλουν
στη μείωση των ατυχημάτων ή ασθενειών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων.

Τ Ε Λ ΙΚ Ή
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ

Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
www.hsawards.gr

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων και αναδείξτε τις
πρακτικές σας, την ομάδα και την εταιρεία σας!

Συμμετοχές: Μαρία Βασιλικούδη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com
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Κατηγορίες Υποψηφιότητας
Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Α’ Ενότητα: Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί /
Companies & Organizations
Στην Ενότητα Α΄ βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στη
συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας
όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) ή σχετικές πρωτοβουλίες για
τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ευεξίας & ασφάλειας, όπου οι
εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και οι πελάτες
/ επισκέπτες απολαμβάνουν ασφαλή εξυπηρέτηση, υπηρεσία ή εμπειρία.
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και φορείς που ανήκουν στους
παρακάτω επιχειρηματικούς κλάδους:
1. Κατασκευές - Κτήρια / Building, Construction and Property Activities
2.	Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας
(Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Health Care
3. Ξενοδοχεία και Εστίαση / Hotel & Catering - Hospitality
4. Τηλεπικοινωνίες / Telecommunication
5. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry
6. Χημική Βιομηχανία / Chemical Industry
7. Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry
8.	Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services (Electricity, Natural Gas,
Water, Sewage - Wastewater Treatment etc.)
9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources
10. Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining
11.	Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας (ενδυμάτων, χάρτου, ηλεκτρονικών &
ηλεκτρολογικών, χαλυβουργία, κλωστοϋφαντουργία, τσιμεντοβιομηχανία
κ.ο.κ.) / Manufacturing (clothes, textiles, paper, steel, electrical &
electronics, cement & building materials etc.)
12. Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies
13. M.M.M. - Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)
14.	Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure (Air, Rail, Road
-Truck, Sea, Public, Airport etc.)
15. Ναυτιλία / Shipping
16. Αποθήκευση / Warehouse & Logistics
17. Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers
18. Λιανικό Εμπόριο / Retail
19.	Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service Companies (IT, legal, scientific
and technical services etc.)
20. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Financial
21. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance
22.	Δημόσια Διοίκηση / Public Administration, Local Authority & Emergency
Services
23. Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία/δημόσια ή ιδιωτικά) - Education

Β’ Ενότητα: Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις και
Υποδομές / Activities at Work Establishments NEW
Στην Ενότητα Β’ βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια που έχουν
υλοποιηθεί στους χώρους εργασίας και αφορούν κτήρια, εγκαταστάσεις και
υποδομές. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί,
φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές
Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:
1. 	Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace
Εργασιακοί χώροι που διακρίνονται για την υιοθέτηση Healthy Lifestyles,
Mental Health & Workplace Culture, Physical Environment, Lighting Regard,
Corporate Social Responsibility
2. 	Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος / Healthy & Wellbeing Space
Εργασιακοί χώροι που προάγουν, την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα
μεταξύ των εργαζομένων και διαθέτουν χώρους ευεξίας και ανάπαυσης.

3. 	Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Disability Facilitate Space
Εργασιακοί χώροι που υποδέχονται και φιλοξενούν ασφαλώς υπαλλήλους,
πελάτες ή και επισκέπτες ΑΜΕΑ.
4. 	Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών / Critical Incident
Response Unit
Εργασιακοί χώροι που διαθέτουν ειδικό κινητό εξοπλισμό για την περίπτωση
εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης.

Γ’ Ενότητα: Δραστηριότητες Εμπέδωσης Εταιρικής
Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας / Activities for
building Health & Safety Corporate Culture NEW
Στην Ενότητα Γ’ βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την εμπέδωση κουλτούρας και συμπεριφορών
Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν
επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να
επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:
1. 	Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας / Health & Safety Culture
Αναγνώριση των ενεργειών που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και
ασφάλειας, μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από
τον εργασιακό χώρο
2. Καμπάνιες / Healthy Workplace Campaign
3. Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων / Employees Involvement
4.	Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση / Work Health & Safety Training Program
& Awareness Initiatives
5.	Ευαισθητοποίηση Επισκεπτών & Πελατών στην Υ&Α / Customer H&S
Awareness Initiatives & Activities
Οργανισμοί που ευαισθητοποιούν επισκέπτες και πελάτες με τη συμμετοχή τους
σε πρακτικές Υ&Α
6. Οδική ασφάλεια / Reducing Occupational Road Risk
7.	Αξιολόγηση & Παραμετροποίηση Νέων Εργασιακών Κινδύνων / New H&S
Risks Analysis & Assessment
Οργανισμοί που διαθέτουν δομές εντοπισμού και γνωστοποίησης εργασιακών
κινδύνων και μηχανισμούς αξιολόγησης, ανάλυσης και αντιμετώπισης των
κινδύνων αυτών.
8. Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας / Wellbeing - Health & Wellness Initiatives
9.	Προγράμματα Απομείωσης του Εργασιακού Stress στην Προσωπική Ζωή /
Work Stress Impact Reduction in Private Life.
Οργανισμοί που διαθέτουν προγράμματα για την απόσβεση των συνεπειών του
εργασιακού stress στην προσωπική ζωή του εργαζομένου.
10.	Μέριμνα για την Ψυχική Υγεία στο Χώρο Εργασίας / Workplace Mental
Health Care
Οργανισμοί που διαθέτουν προγράμματα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας
των εργαζομένων.
11.	Πρόγραμμα Αποτελεσματικής Διαχείρισης Απουσιών / Effective Absence
Management Program
12.	Προγράμματα Αποκατάστασης & Επανένταξης στην Εργασία μετά από
Σοβαρό Ατύχημα / Rehabilitation & Reintegration Programs
13.	Ετοιμότητα Αντίδρασης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης /
Critical Incident Response Preparedness
Οργανισμοί που διαθέτουν ομάδες, οργάνωση και υλικά για την περίπτωση
εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης.
14.	Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας /
H&S System Update & Performance Improvement
Οργανισμοί που διαθέτουν μηχανισμούς επικαιροποίησης και βελτίωσης των
πρακτικών τους Υ&Α.
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Πληροφορίες & Οροι Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής

Κριτήρια Αξιολόγησης

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί, Δημόσιοι
Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών, που έχουν να
παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας.
Τα έργα / πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως και τον Δεκέμβριο 2017.
Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων
επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί για
την αξιολόγηση η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλει την
υποψηφιότητα.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής
Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online
αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Η Διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο
και τυχόν ελλειπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα,
μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει
κατηγορίες.
Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με
τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018:
1. Να επισκεφθείτε το site των βραβείων www.hsawards.gr , να συμπληρώσετε και να
υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας
2. Ν α εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της
Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας
Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη
σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας /
οργανισμού ή του πελάτη σας.
Συγκεκριμένα μπορείτε να αναφέρετε: Το όραμα και τους στόχους για την υγεία
& την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας, τη διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και
κατάρτισης του προσωπικού, την εκπαίδευση και άλλα. Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο
(plain text). Στο κείμενο σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.hsawards.gr).

2. Φωτογραφία (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)
Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες
(προαιρετικά).

3. Γραφήματα (αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της
Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της
υποψηφιότητας (προαιρετικά).

Κόστος Υποψηφιότητας:
Η πρώτη υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων: 950€ + 24% Φ.Π.Α. (1 υποψηφιότητα δωρεάν)
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων: 1.550€ + 24% Φ.Π.Α. (3 υποψηφιότητες δωρεάν)

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις
για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη & εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης εργασιακής Υγείας &
Ασφάλειας από τη Διοίκηση
2. Ανταπόκριση εργαζομένων και συνεργατών στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή
του συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας - Εταιρική κουλτούρα
3. Εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία εφαρμοζόμενων συστημάτων Υγείας &
Ασφάλειας - Οφέλη για την Επιχείρηση - Οφέλη για τους Εργαζομένους
4. Καινοτομία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας
5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων, ατυχημάτων και παρ' ολίγον ατυχημάτων,
εκπαιδεύσεων, δράσεων κ.λπ.

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.

• Α ντώνης Χριστοδούλου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., πρώην
Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Υπουργείου Εργασίας,
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
• Γ ιάννης Δραπανιώτης, Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ. Πρώην
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ και Πρόεδρος τού Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Υπουργείου Εργασίας, Πρόεδρος Κριτικής
Επιτροπής
• Σ τέλιος Ευσταθιάδης, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος,
Επιθεωρητής Οδικής Ασφάλειας, Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων, Σύμβουλος
Βιώσιμης Κινητικότητας
• Δ ρ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), Διευθυντής Προγράμματος
μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
• Κ ωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής
Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής
• Γ ιώργος Μαυριδάρας, Επίτιμο Μέλος Ε.ΙΝ.Δ.Π. / Ε.Ε.Δ.Ε, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος.
• Χ άρης Νικολάου, Health, Safety & Quality Manager Polyeco Group
• Δ ημοσθένης Παναγιώτου, Βa Εργασιακός - Οργανωτικός Ψυχολόγος, Μ.Α
• Β άσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, ΣΕΒΤ
• Δ ήμητρα Πινότση, Πτυχιούχος Μαθηματικών, ΜSc Στατιστική, Yπεύθυνη Στατιστικής
Υποστήριξης μελετών ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
•Μ
 ατίνα Πισιμίση, Πρώην Διευθύντρια στο σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο
Εργασίας
• Δ ημήτριος Πολίτης, Πρώην αντιπρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
• Δ ρ Νίκος Σαραφόπουλος, Πρώην προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ,
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας, πρώην
Επιστημονικός Συνεργάτης του τομέα Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών.
• Ν ίκος Φαραντούρης, Sustainability Manager Ελλάδας-Κύπρου Coca-Cola Τρία
Έψιλον
•Μ
 ιχάλης Χάλαρης, Δρ Χημικός, Αξιωματικός Π.Σ., Καθηγητής Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
• Γ ιώργος Χατζηδιαμαντής, Αντιπρόεδρος DOW HELLAS ΑΒΕΕ - Διευθυντής
Εργοστασίου Λαυρίου

