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Υγεία και Ασφάλεια  
στην εργασία

Η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων 
και των συνεργατών μας αποτελεί  
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Δέσμευση για μας αποτελεί η παροχή 
ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού 
περιβάλλοντος και στόχος μας ο 
«Μηδενισμός των ατυχημάτων».

Covid-19: Προτεραιότητα 
η υγεία όλων μας
Η Εταιρίας μας, με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης προς τους ανθρώπους 
της και την κοινωνία και 
παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη 
της πανδημίας στη χώρα, αντέδρασε 
άμεσα λαμβάνοντας σειρά πολλαπλών 
προληπτικών και αποτελεσματικών 
μέτρων. Όλα τα σχετικά μέτρα και οι 
πρωτοβουλίες που έλαβε η Εταιρία 
μας παρουσιάζονται στις σελίδες 
10-11.

H δέσμευσή μας
Προωθούμε μία πολιτική συνεχούς 
βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας μας και κάθε μας 
ενέργεια και πρωτοβουλία στον 
τομέα αυτό εστιάζει στην πρόληψη 
των ατυχημάτων. Η ισχυρή 
δέσμευση της διοίκησης της 
ElvalHalcor, αποτυπώνεται στην 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας 
(www.elvalhalcor.com, ενότητα 
Βιώσιμη Ανάπτυξη/Υγεία και 
Ασφάλεια). Για την υλοποίηση της 
Πολιτικής, η ElvalHalcor εφαρμόζει 
πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 
σε όλες τις παραγωγικές της 
μονάδες. Το σύστημα αυτό: 
- στηρίζεται στην πρόληψη, 
-  στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία, 

-  εστιάζει στον εργαζόμενο με στόχο 
τη διασφάλιση της ασφάλειάς του 
στο χώρο εργασίας, 

-  ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη 
συμβολή όλων των εργαζομένων 
αλλά και των συνεργατών, 

-  ακολουθεί τις προδιαγραφές 
αυστηρών προτύπων και 
πιστοποιείται ετησίως από 
ανεξάρτητο φορέα.

H προσέγγισή μας
Επιθυμία, αλλά και δικαίωμα όλων 
μας είναι να εργαζόμαστε σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον. Έχουμε θέσει 
ως προτεραιότητα και πρωταρχική 
μας μέριμνα, την προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των 
ανθρώπων και των συνεργατών μας 
και δεσμευόμαστε για την υλοποίηση 
όλων των βέλτιστων προδιαγραφών 
ασφάλειας.

Δίνουμε έμφαση σε τρεις βασικούς 
τομείς: να ενισχύσουμε την 
κουλτούρα ασφάλειας, να μειώσουμε 
τους κινδύνους και να βελτιώσουμε 
τις διαδικασίες ασφάλειας σε όλες τις 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας 
και όσους συνεργάζονται μαζί μας. 
Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε 
στοχευμένα και διαρκή προγράμματα 
για την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στα 
ακόλουθα: 
-  Συνεχείς επενδύσεις σε έργα 

υποδομής για την ενίσχυση της 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
και στον παραγωγικό εξοπλισμό 
(zero access, τοποθέτηση life 
lines εσωτερικά των κτιρίων και 
εξωτερικά σε κάθετες σκάλες, κ.α.).

Παγκόσμιοι Στόχοι  
Βιώσιμης Ανάπτυξης
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-  Εκπαίδευση και συνεχή 
ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων, για τη δημιουργία 
κουλτούρας ασφάλειας.

-  Συνεχή βελτίωση της πυρασφάλειας
στους χώρους εργασίας και 
εκπαίδευσης των εργαζομένων 
τόσο σε θεωρητική βάση όσο και 
σε πρακτική με την διεξαγωγή 
ασκήσεων.

-  Επιθεωρήσεις ασφαλών / 
ανασφαλών ενεργειών και 
καταστάσεων για τη δημιουργία 
«Κλίματος Ασφαλείας».

-  Καταγραφή όλων των 
συμβάντων, καθώς και των 
παρ’ ολίγον ατυχημάτων και 
διερεύνηση αυτών.

-  Αναθεώρηση διαδικασιών 
Υ&Α, όπου απαιτείται, ανάλογα 

με τις τρέχουσες ανάγκες και 
τις εξελίξεις στην παραγωγική 
λειτουργία.

-  Περιοδικές συναντήσεις 
στελεχών και εργαζομένων 
αποκλειστικά για την Υγεία και 
Ασφάλεια.

-  Συναντήσεις ασφάλειας πριν από 
εργασίες συντήρησης. 

(1) LTIR: Lost time incident rate (αριθμός περιστατικών/
συμβάντων ασφαλείας με απουσία από την εργασία ενός 
πλήρους ωραρίου ανά εκατομμύριο ωρών εργασίας)
(2) SR: Severity rate (αριθμός ημερών απουσίας ανά 
εκατομμύριο ωρών εργασίας)

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας  2018 2019 2020

Δείκτης συχνότητας συμβάντων (LTIR) (1) 7,47 6,06 5,36

Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων (SR) (2) 126 134   104

Θανατηφόρα συμβάντα  0 0 0 

Σημείωση: Για τον υπολογισμό των χαμένων ημερών, η καταμέτρηση αρχίζει από την επομένη ημέρα του 
συμβάντος. Τα στοιχεία των δεικτών της ElvalHalcor αφορούν το σύνολο εργαζομένων και το σύνολο των 
εργαζομένων εργολάβων που διατηρούν συνεχόμενη εργασία εντός των εγκαταστάσεων.
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-  Καθημερινή αναφορά από τους 
εργοδηγούς και βοηθούς εργοδηγών 
στους χειριστές της παραγωγής, 
με ειδικό έντυπο, των συμβάντων, 
επικίνδυνων καταστάσεων/
ενεργειών, εκτάκτων εργασιών, 
ανακοινώσεων και εκδηλώσεων 
της Εταιρίας, σχετικά με την υγεία 
και ασφάλεια (Υ&Α) που αφορούν 
όλες τις εγκαταστάσεις του 
τομέα σωλήνων χαλκού. Σκοπός 
της διαδικασίας αυτής είναι η 
πληροφόρηση των εργαζόμενων 
για θέματα που αφορούν την 
Υ&Α και τα οποία συνέβησαν την 
προηγούμενη ημέρα στο σύνολο 
των εγκαταστάσεων ή είναι 
προγραμματισμένα να συμβούν  
στο χώρο εργασίας τους.  

Η επίδοσή μας 
Παρότι, η επίδοση της ElvalHalcor 
για το 2020, παρουσιάζει βελτίωση 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
δεν εφησυχάζουμε στο γεγονός 
αυτό. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχει 

περιθώριο βελτίωσης και πρέπει 
ακόμα να γίνουν πολλά προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο 
περιβάλλον εργασίας. 

Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε 
στοχευμένα προγράμματα για την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
μεθοδικά στον τομέα αυτό, 
προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο 
μας για «μηδέν ατυχήματα».

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν ποικίλες 
δράσεις και ενέργειες, όπως:
-  Πιστοποίηση του Συστήματος του 

τομέα έλασης αλουμινίου, με το 
νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για 
τη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας 
στην εργασία.

-  Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης στα 
γραφεία διοίκησης και μηχανικών.

-  Ολοκληρώθηκε η μελέτη ΑΤΕΧ για 
το σύνολο του εργοστασίου του 
τομέα έλασης αλουμινίου. Επίσης 
ολοκληρώθηκε η μελέτη HAZOP 

για το χλώριο σε συνεργασία 
με τα τμήματα παραγωγής και 
συντήρησης Τ.Α.Α.

-  Διενεργήθηκαν έλεγχοι των 
υφιστάμενων εγκατεστημένων life 
lines στο σύνολο του εργοστασίου 
του τομέα έλασης αλουμινίου.

-  Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις 
κατά την εργασία στα τμήματα 
παραγωγής και συντηρήσεων, 
σχετικά με την ορθή χρήση 
αντιδότων από τραυματισμό με 
χημικά.

-  Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 
των εργοδηγών ως διασώστες. 
Συνολικά, ο τομέας έλασης 
αλουμινίου έχει εκπαιδεύσει 
και διαθέτει είκοσι ένα (21) 
πιστοποιημένους διασώστες.

-  Εκδόθηκε φυλλάδιο κανόνων 
ασφαλείας για τους επισκέπτες της 
ElvalHalcor.

-  Πραγματοποιήθηκαν 2.845 
επιθεωρήσεις ασφαλών / 
ανασφαλών ενεργειών και 
καταστάσεων.  



Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI index Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση

ElvalHalcor  Ι  Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 43

Εθελοντική αιμοδοσία
Μέσα στο 2020, υλοποιήθηκαν με 
επιτυχία έξι εθελοντικές αιμοδοσίες 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας, 
τηρώντας αυστηρά ειδικά μέτρα 
προστασίας εξαιτίας της πανδημίας. 
Κατά την διάρκεια του 2020, μέσω 
της δικής μας τράπεζας αίματος, 
ανταποκριθήκαμε σε 85 αιτήματα, 
χορηγώντας συνολικά 130 μονάδες 
αίματος, σε εργαζόμενους και σε 
μέλη των οικογενειών τους.

Κυριότεροι κίνδυνοι και 
τρόποι αντιμετώπισης
Επιδιώκουμε την πρόληψη και την 
προστασία της υγείας και εστιάζουμε 
σε πρακτικές που  συμβάλλουν 
στην ενδυνάμωση της ασφάλειας. 
Η πρόληψη σχετίζεται άμεσα με τη 
διαχείριση των επαγγελματικών 
κινδύνων. Η διαχείριση των 
κινδύνων αυτών επιτυγχάνεται με 
τη συνεργασία όλων.

Στο πλαίσιο των πιστοποιημένων 
Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας 
και Ασφάλειας στην εργασία 
που εφαρμόζει η ElvalHalcor, σε 
ετήσια βάση διενεργείται σχετική 
αξιολόγηση των συναφών με τις 
παραγωγικές δραστηριότητες 
κινδύνων. Με στόχο την εξάλειψη 
των επαγγελματικών κινδύνων, η 
Εταιρία λαμβάνει προληπτικά μέτρα, 
σχεδιάζει και υλοποιεί συγκεκριμένα 
προγράμματα και δράσεις και 
παρακολουθεί την επίδοσή της 
μέσω σχετικών δεικτών που έχει 
θέσει. Η Εταιρία διαθέτει μελέτη 
επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας, 
εφαρμόζει κριτήρια λειτουργίας 
και ασφάλειας που βρίσκονται 
σε συμφωνία με την Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
αναπτύσσει σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών. Επιπρόσθετα, 
εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση των ανθρώπων της με 
σκοπό την ενίσχυση της νοοτροπίας 
πρόληψης, καθώς και τη γρήγορη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
πιθανών συμβάντων. 

Διαδικασία διαχείρισης 
συμβάντων
Αντιμετωπίζουμε όλα τα συμβάντα 
ως μία επιπλέον ευκαιρία 
βελτίωσης και θωράκισης της 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 
Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρμογή 
η ψηφιακή πλατφόρμα Intelex, 
για την καταγραφή συμβάντων 
(ατυχήματα και παραλίγο ατυχήματα), 
εσωτερικών επιθεωρήσεων 
ασφάλειας (επικίνδυνες καταστάσεις 
και ενέργειες ανά θέση εργασίας), 
διορθωτικών ενεργειών και την 
παρακολούθηση της πορείας τους.

Κουλτούρα ασφάλειας 
– Ενισχύοντας τη
νοοτροπία μας
Η συνεργασία και η συμβολή όλων 
των εμπλεκομένων αποτελεί τη βάση 
για τη δημιουργία ενός κλίματος 
ασφάλειας. Στην ElvalHalcor 
επιδιώκουμε την αριστεία στον 
κρίσιμο αυτό τομέα, με την ανάπτυξη 
μίας εταιρικής κουλτούρας για 
“best industry practice”  όπου η 
υπευθυνότητα για την ασφάλεια 
στην εργασία θα αντιπροσωπεύει την 
νοοτροπία όλων μας. 
Με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας 
προς μία ασφαλέστερη εργασιακή 
συμπεριφορά, εστιάζουμε στη συνεχή 
ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων 
και των συνεργατών μας στον 

τομέα αυτό, εφαρμόζοντας ένα 
στοχευμένο και εκτενές πρόγραμμα 
εκπαιδεύσεων. 

* Ποσοστό ωρών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία στο σύνολο του ετήσιου 
πλάνου εκπαίδευσης στην Εταιρία

- Αναθεώρηση Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης
-  Συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος «μηδενικής πρόσβασης» (zero

access) προστασίας εργαζομένων από κινδύνους στο χώρο των μηχανών 
παραγωγής.

-  Εκπαίδευση ασφαλούς εργασίας στο Χυτήριο του τομέα έλασης
αλουμινίου.

- Εφαρμογή μελέτης ATEX εργοστασίου του τομέα έλασης αλουμινίου.
- Υλοποίηση έργων για μείωση θορύβου.
- Συνέχιση προγράμματος εγκατάστασης γραμμών ζωής (life lines).
- Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε θέσεις εργασίας.

Οι στόχοι μας για το 2021

Εκπαίδευση σε θέματα Υ&Α
(ώρες) 

4.300

6.8266.630

 2018 2019 2020

37%*
36%*37%*

Το 2020, εξαιτίας της πανδημίας 
Covid-19 και λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που εφαρμόστηκαν για 
την υγεία και ασφάλεια όλων, δεν 
υλοποιήθηκαν αρκετά δια ζώσης 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως 
αποτέλεσμα, ο δείκτης της εκπαίδευσης 
παρουσιάζει σημαντική μείωση σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. 
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