Λαμβάνοντας σοβαρά το ρόλο μας
Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τον κάθε ένα από εμάς, την Εταιρία, τον εργαζόμενο, την
οικογένεια μας, την κοινωνία. Είναι ευθύνη όλων, είναι δική μας ευθύνη. Εμείς στη Χαλκόρ, έχουμε θέσει
ως προτεραιότητα και πρωταρχική μας μέριμνα, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων
μας και των συνεργατών μας και δεσμευόμαστε για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
Η θέση μας αυτή πιστοποιείται μέσα από την πολιτική Υγείας και Ασφάλειας που έχει θεσπίσει και
εφαρμόζει η Εταιρία αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη δέσμευση της Διοίκησης στον τομέα αυτό.
Η δέσμευσή μας

Βασικοί στόχοι της πολιτικής ΥΑΕ

Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας
εργαζομένων, συνεργατών και
επισκεπτών.

Ενσωμάτωση της υγείας και ασφάλειας σε όλα
τα επίπεδα διοικητικών λειτουργιών και
λήψης αποφάσεων στην ιεραρχία της Εταιρίας

Διαμόρφωση ενός εργασιακού
περιβάλλοντος χωρίς κινδύνους,
ατυχήματα και επαγγελματικές
ασθένειες.

Αξιολόγηση και έλεγχος των επαγγελματικών
κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης,
καθώς και της λήψης των απαραίτητων
διορθωτικών ενεργειών

Πρόληψη και συνεχής βελτίωση στον
τομέα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία.

Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που
αφορούν στην υγεία και ασφάλεια κατά την
εργασία, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην
συνολική προσπάθεια πρόληψης και
προστασίας.

Προαγωγή της κουλτούρας υγείας και
ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες
της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων
και των συνεργαζόμενων εργολάβων.

Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του
εργασιακού περιβάλλοντος στα θέματα υγείας
και ασφάλειας.

Διαρκής στόχος για μας, παραμένει ο
«μηδενισμός των ατυχημάτων»
Για την υλοποίηση των στόχων αυτής της πολιτικής, εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα (κατά OHSAS
18001:2007) Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Το σύστημα αυτό:
 είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων
 εστιάζει στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, μέσω
της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων
 βασίζεται στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
 καλύπτει (πεδίο εφαρμογής) όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Χαλκόρ (εργοστάσιο Σωλήνων
Χαλκού, εργοστάσιο Ανακύκλωσης-Χύτευσης).
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Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, όλες οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, συντελούν στην
επιτυχή πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν
μια συλλογική και ολοκληρωμένη προστασία.
Αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή μας στον τομέα αυτό, προχωράμε πέρα από την απλή
συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές και
πρότυπα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Προωθούμε μία πολιτική συνεχούς βελτίωσης,
με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μίας κουλτούρας ασφάλειας, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας.
Επενδύουμε συστηματικά και ουσιαστικά σε μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και σε υποδομές ενίσχυσης
της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Οι ετήσιες ανάγκες για την υγεία και την ασφάλεια
αξιολογούνται και ιεραρχούνται, ενώ υλοποιούνται αντίστοιχες ενέργειες σύμφωνα με τους στόχους που
τίθενται από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρίας και εγκρίνονται από τη Διοίκηση της Χαλκόρ.
Ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών
Η συνεχής βελτίωση των επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και η διατήρησή τους, η εκπαίδευση,
ευαισθητοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στα θέματα αυτά, απαιτούν όραμα,
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συνεχή παρακολούθηση.

Η διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
είναι μία συνεχής διαδικασία

Μέριμνα και εμπλοκή
όλων των
εργαζομένων και της
Διοίκησης στη
διαχείριση της
ασφάλειας

Ετήσιες επενδύσεις
για συνεχή βελτίωση
των συνθηκών
εργασίας

Η διαχείριση της
ΥΑΕ στη Χαλκόρ

Ουσιαστική εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας
στην εργασία
(πιστοποιημένο κατά
OHSAS 18001:2007)

Τακτικοί έλεγχοι και
επιθεωρήσεις σε όλα
τα τμήματα για την
εφαρμογή των
μέτρων ασφάλειας

Σχεδιασμός και
εφαρμογή
προγραμμάτων
υγείας και
ασφάλειας
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Στοχευμένη
εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση
εργαζομένων και
συνεργατών

Θέσπιση σαφών και
μετρήσιμων δεικτών
και στόχων για την
υγεία και ασφάλεια
ώστε να αξιολογούμε
την επίδοση μας

Εφαρμογή
προγραμμάτων
συνεχούς βελτίωσης
π.χ. σύστημα 5S
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Υποχρεώσεις εργολάβων
• Να υπογράφουν ειδικό έντυπο
με τους όρους ασφάλειας
• Να έχουν εκπαιδευτεί σε
Πριν την έναρξη
θέματα υγείας και ασφάλειας
συνεργασίας
• Να τηρούν τους κανόνες
ασφαλείας και τα
προγράμματα υγείας της
Χαλκόρ
• Να ακολουθούν την Πολιτική
Κατά τη διάρκεια
Υγείας και Ασφάλειας της
των εργασιών
Χαλκόρ
• Να συμμορφώνονται με την
κείμενη σχετική νομοθεσία

Επικοινωνία,
ενημέρωση

• Να ενημερώνουν άμεσα τη
Χαλκόρ για τυχόν νέους
κινδύνους
• Να συμμετέχουν στα
προγράμματα ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης

Η μέριμνα μας για την υγεία και ασφάλεια, δεν
περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους μας αλλά
επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας. Ειδικότερα,
οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται από τους
εργαζόμενους είναι υποχρεωτικοί και για τους
εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιο έργο
στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας με τον
κάθε εργολάβο, είναι η συμπλήρωση και υπογραφή
ειδικού εντύπου από μέρους του εργολάβου,
σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται ότι:
 λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας που προβλέπονται από τη
νομοθεσία και αντιστοιχούν στη φύση του
συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνει.
 τηρεί όλα όσα προβλέπονται από τους
κανονισμούς μας και τη νομοθεσία
αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων.

Κουλτούρα ασφάλειας

Η
προστασία της
υγείας και
ασφάλειας είναι
ευθύνη όλων μας

Βασικός παράγοντας, για μία σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση της
υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι η ενεργός συμμετοχή όλων σε
αυτή. Όλοι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Μόνο με τη δέσμευση και τη συμβολή των ανθρώπων μας με την
υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στα συναφή θέματα, θα μπορέσουμε να
εξασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας. Στη Χαλκόρ
φροντίζουμε να αναπτύσουμε μία κουλτούρα ασφάλειας, σύμφωνα με την
οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να νοιάζονται για την ασφάλεια τη δική τους
και για την ασφάλεια των συναδέλφων τους και άλλων τρίτων προσώπων.

Με σκοπό τη συνεχή ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας στον τομέα αυτό, υποστηρίζουμε και
ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή όλων. Η άποψη των ανθρώπων μας πάνω στα θέματα υγείας και
ασφάλειας κατά την εργασία, μετρά και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις διαδικασίες που εφαρμόζουμε και
στα προγράμματα που σχεδιάζουμε.
Επιπρόσθετα, βασικός παράγοντας για τη δημιουργία και ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, είναι η
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών μας μέσα από ένα στοχευμένο και εκτενές
πρόγραμμα εκπαιδεύσεων.

Αυξήσαμε τις
ώρες εκπαίδευσης
των εργαζομένων
των
εργολάβων
κατά 109%

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε
θέματα υγείας και ασφάλειας, μέσα στο 2016 καταγράφηκαν 675 ώρες
εκπαίδευσης αποκλειστικά στους εργαζόμενους παραγωγής. Από το
σύνολο των 308 εργαζομένων παραγωγής, παρακολούθησαν εκπαίδευση
σε θέματα υγείας και ασφάλειας 202 (65%) άτομα. Επιπρόσθετα σχετική
εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 253 ωρών διενεργήθηκε για τους 162
εργαζόμενους των εργολάβων μας.
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Πρόγραμμα
πρόληψης για την
ασφάλεια των
εργαζομένων

Πρόγραμμα
πρόληψης για την
υγεία των
εργαζομένων

Η θεματολογία της εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε μέσα στο 2016, περιελάμβανε: 1) Εφαρμογή Μελέτης
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, 2) Διαβούλευση ατυχημάτων, 3) Παροχή καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)-χρήση απινιδωτή, 4) Έκτακτη ανάγκη, 5) Ασφάλιση και απασφάλιση μηχανών, 6)
Ασφάλεια εντός και εκτός εργασίας, 7) Ασφαλές ξεκίνημα στην εργασία, 8) Προστασία ακοής, 9) Ανασφαλείς
καταστάσεις, 10) Ασφαλής χρήση περονοφόρων, 11) Ασφάλεια κατά τη συντήρηση, 12) Ασφαλής χρήση
γερανογεφυρών, 13) Καταπολέμηση εργασιακού άγχους, 14) Ανάρτηση και διακίνηση φορτίων, 15) Χρήση
πυροσβεστικού εξοπλισμού, 16) Ασφάλεια στα χυτήρια, 17) Πρόληψη διά της συμμετοχής, 18) Ανθρώπινο
λάθος και ατυχήματα. Παράλληλα, υλοποιούμε μία σειρά από δράσεις και ενέργειες που στόχο έχουν την
προαγωγή και ενίσχυση της «κουλτούρας ασφάλειας» καθώς και τη συνεχή μας βελτίωση στα θέματα
υγείας και ασφάλειας, εστιάζοντας πάντα στην πρόληψη.

Διενέργεια μετρήσεων
βλαπτικών
παραγόντων

Γενικό προληπτικό
έλεγχο υγείας (checkup) για τους
εργαζόμενους

Λειτουργία
εξοπλισμένου
ιατρείου με
προγραμματισμένες
επισκέψεις ιατρού
εργασίας

Τήρηση απόρρητου
ατομικού ιατρικού
φακέλου για κάθε
εργαζόμενο

Τήρηση τράπεζας
αίματος για την
κάλυψη των αναγκών
των εργαζόμενων και
των οικογενειών τους

Υλοποίηση σεμιναρίων
Πρώτων Βοηθειών

Προγραμματισμένες
επιθεωρήσεις υγείας και
ασφάλειας

Διερεύνηση ατυχημάτων και
παραλίγο ατυχημάτων
(λήψη διορθωτικών και
προληπτικών ενεργειών)

Αναγνώριση και
αξιολόγηση
επαγγελματικών κινδύνων

Λήψη μέτρων για τη
συνεχή μείωση της
επικινδυνότητας

Προμήθεια και χρήση
εξελιγμένων Μέσων
Ατομικής Προστασίας
(ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε θέσης εργασίας)

Ασκήσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών
(ετοιμότητα και
ανταπόκριση προσωπικού)
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Καλή πρακτική: Μήνας υγείας ασφάλειας και περιβάλλοντος
Ο «Μήνας υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος», αποτελεί πλέον θεσμό για τη Χαλκόρ και
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, από το 2010 μέχρι και σήμερα. Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία,
αποτελεί σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων και συνεργατών μας
στα συναφή θέματα. Κατά τη διάρκεια του Μήνα, πραγματοποιείται ανάδειξη των προτεραιοτήτων μας
στους τομείς υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή
απόψεων και σχετικές δραστηριότητες και για το λόγο αυτό θεωρούμε πως συμβάλει θετικά στο να
κτίσουμε μία κοινή κουλτούρα ασφαλούς συμπεριφοράς.
Το 2016, το βασικό θέμα της εκστρατείας του «Μήνα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος» ήταν η παροχή
ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση), η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και η υπεύθυνη
περιβαλλοντική διαχείριση. Σε όλες τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια
του Μήνα, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημαντικότητα της συμμετοχής και της δέσμευσης των εργαζομένων
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων και των κανόνων ασφαλείας κατά την εργασία.
Καλή πρακτική: Ενημέρωση για σοβαρές ασθένειες
Σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ», μέσα στο 2016
πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικά σεμινάρια για σοβαρές ασθένειες: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία. Για τις γυναίκες εργαζόμενες της Χαλκόρ πραγματοποιήθηκε μία δίωρη
ενημέρωση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και προς το υπαλληλικό
προσωπικό της Εταιρίας, έγινε μία δίωρη ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος
και το μελάνωμα.
Συμμόρφωση
Σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζεται, διεξάγεται η
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη σχετική νομοθεσία. Το 2016 δεν σημειώθηκε κάποια μη
συμμόρφωση σχετικά με την εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα η Εταιρία συμμορφώνεται
πλήρως με τη νομοθεσία αναφορικά με τις πρακτικές καταγραφής, διερεύνησης και γνωστοποίησης των
ατυχημάτων στους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, αφού καταγραφεί το συμβάν στο Βιβλίο ατυχημάτων
που τηρείται, πραγματοποιείται διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, με σκοπό την αναζήτηση των
βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν σε αυτό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Στην Εταιρία μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί
επαγγελματικές ασθένειες
Η αναφορά των συμβάντων έχει πολύ μεγάλη σημασία, είτε πρόκειται για «ατύχημα με ή χωρίς
απολεσθείσες ημέρες εργασίας» ή «παρ’ολίγον ατύχημα» γιατί αποτελεί δείκτη μέτρησης της
ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στην πρόληψη ατυχημάτων. Στη Χαλκόρ από το 2012 έχουμε ξεκινήσει
την καταγραφή και αναφορά και των παρ’ ολίγον ατυχημάτων, τη διερεύνηση αυτών για την εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλες τις εγκαταστάσεις, με απώτερο στόχο
την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών.
Για το 2016, όλα τα συμβάντα διερευνήθηκαν επαρκώς, κατανοήθηκαν τα αίτια, ενώ ταυτόχρονα
σχεδιάστηκαν διορθωτικές ενέργειες και έγινε ενημέρωση των εργαζομένων για την αποτροπή των
συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν επανάληψή τους. Συγκεκριμένα, ενημέρωση επί των
συμβάντων γίνεται στο συμβούλιο παραγωγής, όπου όλοι οι προϊστάμενοι ενημερώνονται για τα συμβάντα
των άλλων τμημάτων. Επίσης οι διευθυντές εργοστασίου παρευρίσκονται στα συμβούλια του άλλου
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εργοστασίου οπότε γίνεται ενημέρωση επί των ατυχημάτων και μεταξύ των εργοστασίων. Το συμβούλιο
παραγωγής απαρτίζεται από 20 στελέχη της Χαλκόρ, συνεδριάζει σε μηνιαία βάση για τα θέματα υγείας και
ασφάλειας στην εργασία.
Γενικός
Διευθυντής

Διευθυντής
εργοστασίου

Προϊστάμενοι
Διευθυντές
τμημάτων τμημάτων (Μηχανικοί)

Αναλύονται
τυχόν συμβάντα
ασφαλείας
Παρουσιάζεται η
πρόοδος των
προγραμμάτων
ΥΑΕ

Συμβούλιο
παραγωγής για την
υγεία και ασφάλεια
στην εργασία

Εξετάζεται η
πορεία των
στόχων ΥΑΕ

Σχεδιάζονται
διορθωτικές/
προληπτικές
ενέργειες

Κατατίθενται
προτάσεις/ ιδέες
προς βελτίωση

Επιπρόσθετα σε μηνιαία βάση, πραγματοποιούνται συσκέψεις υγείας και ασφάλειας, όπου συμμετέχουν ο
Διευθυντής εργοστασίου, ο Τεχνικός Ασφάλειας, ο υπεύθυνος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι
προϊστάμενοι τμημάτων και εκπρόσωπος των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Κατά τις μηνιαίες αυτές συσκέψεις, συζητούνται και εξετάζονται όλα τα συναφή θέματα (π.χ. ενημέρωση
για τα τυχόν συμβάντα που έχουν σημειωθεί μέσα στο μήνα, παρουσίαση της πορείας των προγραμμάτων
υγείας και ασφάλειας, τυχόν διορθώτικες και προληπτικές ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, προτάσεις
και ιδέες προς συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό).
Σύστημα 5S: πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης
Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, καθώς και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων και του εξοπλισμού, αποτελεί η
εφαρμογή του Συστήματος 5S, το οποίο αποτελεί ένα Πρόγραμμα Συνεχούς Βελτίωσης. Η φιλοσοφία του
συστήματος αυτού βασίζεται σε πέντε στάδια εφαρμογής (Σιγύρισμα, Συμμάζεμα, Στίλβωμα, Συνέπεια,
Συνέχεια). Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος 5S, η Χαλκόρ έχει θέσει και σχετικούς στόχους με
σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Σε ετήσια βάση από ομάδα προϊσταμένων, υλοποιούνται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις σε όλες τις
εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 3-4 ημερών και ανά δύο μήνες,
επιθεωρούνται όλες οι μονάδες, καταγράφονται τα ευρήματα και καταρτίζεται η σχετική αναφορά με
ευρήματα που εντοπίστηκαν και πρέπει να επιλυθούν, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας.
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Επιπλέον, έχουν διαμορφωθεί ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχει σημαντικός αριθμός εργαζομένων,
ενώ παράλληλα έχουν αναρτηθεί πίνακες με φωτογραφίες (πριν και μετά) καθώς και διάφορες
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της εφαρμογής του συστήματος, σε όλα τα παραγωγικά τμήματα του
εργοστασίου και τους εξωτερικούς βοηθητικούς χώρους.
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