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Οι αξίες μας
Σεβασμός
Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητές της επιχείρησής σας και
διαμορφώνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας
με γνώμονα τον άνθρωπο.

Ολιστική Προσέγγιση
Πιστεύουμε βαθιά, ότι "Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις,
είναι οι ασφαλείς επιχειρήσεις".

Συνεργασία
Δεν παρέχουμε υπηρεσίες. Είμαστε οι συνεργάτες σας.

Συνεχής Βελτίωση
Παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνικές και επιστημονικές
εξελίξεις, επιτυγχάνοντας τη διαρκή αναβάθμιση
των υπηρεσιών μας.

Ποιότητα
Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Όραμά μας η προαγωγή
της Ασφάλειας και
Υγείας στην εργασία
03
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Ιστορία
Η δραστηριότητα της εταιρίας ξεκινά σχεδόν 20 χρόνια πριν από σήμερα. Δύο
νέοι επιστήμονες με μεγάλη αγάπη στη διαχείριση του κινδύνου και τη προαγωγή της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους
δημιουργώντας μία μικρή εταιρία, η οποία όμως σύντομα ξεχώρισε για την
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Έτσι, η ακτίνα δράσης της
εταιρίας πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης από όπου ξεκίνησε και
επεκτάθηκε αρχικά σε όλη την Ελλάδα και πλέον σε όλη την ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, εξακολουθώντας ωστόσο να
παρέχει υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα. Η εταιρία
πλέον, με έδρα την Κρήτη και γραφεία σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, κινείται
με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμβαθύνοντας όλο και περισσότερο στον
τομέα όπου ξεκίνησε να δραστηριοποιείται, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που προάγουν την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας.

Η εταιρία
αδειοδοτείται
ως ΕΞΥΠΠ

2002

2010

Η εταιρία ξεκινά τη
δραστηριότητά της
στο εξωτερικό

2015

Οι ιδρυτές της εταιρίας οραματίζονται
τη λειτουργία ενός οργανισμού παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα
της Ασφάλειας και Υγείας που θα
ξεχωρίζει για την υψηλή του ποιότητα.

2017

500

18

50

7500

650

2500

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πιστοποίηση
με ISO 90001:
2015

2018

Ιδρύεται η θυγατρική
εταιρία Metrocal Νήσων,
με εξειδίκευση στην
μετρολογία και τη
διακρίβωση μετρητικών
οργάνων και μετρήσεων.

2019

Ξεκινά η συμπόρευση
με την ProAct για την
παροχή
εξειδικευμένων
λύσεων βιομηχανικής
ασφάλειας.
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Υπηρεσίες
Επαγγελματική
Ασφάλεια και
Υγεία σε
Επιχειρήσεις

Επαγγελματική
Ασφάλεια και Υγεία
σε Τεχνικά έργα

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας

Μελέτες Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας

σ. 06

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων
Περιστατικών
σ 07

Υπηρεσίες
Μετρήσεων

Εκπαίδευση Κατάρτιση
Προσωπικού

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες

Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας &
Υγείας στην Εργασία

Βιομηχανική Ασφάλεια
Πλάνα Διαφυγής

Πρώτες Βοήθειες
Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

Επιθεωρήσεις Ασφάλειας Δευτέρου
Μέρους

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Καταστάσεων - Άσκηση Ετοιμότητας

Μελέτη Εκτίμησης Απειλών
(Security Assessment)

Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία

Έλεγχος ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων

σ. 09

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
βασισμένο στην ανάλυση της
ανθρώπινης συμπεριφοράς
Συστήματα Διαχείρισης
Επαγγελματικής Ασφάλειας, Υγείας
και Περιβάλλοντος

Φυσικών παραγόντων
Χημικών παραγόντων

σ. 10-11

Περιβαλλοντικές μετρήσεις
Ειδικές μετρήσεις
σ. 08
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Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
σε Επιχειρήσεις
1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την προαγωγή της επαγγελματικής ασφάλειας αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων στον οποίο συμβάλει καθοριστικά ο θεσμός του Τεχνικού
Ασφαλείας.
Τα στελέχη της ErgoProlipsis παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, καθώς
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Ασφάλειας,
έχουν πιστοποιηθεί ως επιθεωρητές συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας,
ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς για τις νέες τάσεις και εξελίξεις,

3

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η καταγραφή και μείωση των κινδύνων σε κάθε επιχείρηση, αποτελεί νομοθετική
απαίτηση και επιφέρει σημαντικά οφέλη, προλαμβάνοντας τα ατυχήματα εργαζομένων και επισκεπτών.
Η μεθοδολογία που ακολουθεί η ErgoProlipsis για την εκπόνηση της μελέτης
περιλαμβάνει την επισκόπηση της απαιτούμενης νομοθεσίας, την περιγραφή των
δραστηριοτήτων, των θέσεων εργασίας και εκτενή ανάλυση των πηγών των Επαγγελματικών Κινδύνων. Ακολούθως, παρέχεται εκτίμηση της επικινδυνότητας,
προτάσεις για την εξάλειψη των μη αποδεκτών κινδύνων και οδηγίες Εκτέλεσης
Ασφαλούς Εργασίας για κρίσιμες δραστηριότητες της επιχείρησης.

προσαρμόζουν τις υπηρεσίες στις ανάγκες της επιχείρησης σας,
εφαρμόζουν ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές.

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας της ErgoProlipsis εξασφαλίζουν την πρόληψη των
επαγγελματικών ασθενειών, τη μείωση του απουσιών και την προαγωγή υγείας
των εργαζομένων, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και
για τις επιχειρήσεις.
Ο Ιατρός Εργασίας ως σύμβουλος σε θέματα υγείας στην εργασία, αναλαμβάνει την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, τη σχολαστική εκτίμηση
καταλληλόλητάς τους, τη σύνταξη ατομικού Δελτίου Υγείας και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ιατρικές εξετάσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
σε Τεχνικά έργα
1

3

Σε κάθε τεχνικό έργο πρέπει να συντάσσεται Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας (Σ.Α.Υ–Φ.Α.Υ) το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες που εφαρμόζονται στο
εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται, περιέχει συγκεκριμένα μέτρα για δραστηριότητες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους και
συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τεχνικά έργα αποτελούν ένα από τους πιο επικίνδυνους επαγγελματικούς
κλάδους, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων κινδύνων που εμφανίζονται καθώς οι
συνθήκες εργασίας αλλάζουν τακτικά και παράλληλα διαφορετικού είδους
εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή σε χώρους που γειτονεύουν ή σε διαφορετικά επίπεδα.

Για τη σύνταξη κάθε Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, πραγματοποιείται έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων, ενσωμάτωση του προγράμματος εργασιών και του σχεδίου διαδοχής των εργασιών, συνεκτίμηση των αμοιβαίων κινδύνων
που προκύπτουν από αλληλοκάλυψη ή διαδοχή εργασιών και δίνονται προτάσεις
για τεχνικές και οργανωτικές βελτιώσεις.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει τον οργανισμό σε θέματα σχετικά με την
Ασφάλεια των εργαζομένων και επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις
εγκαταστάσεις τεχνικών έργων και κατασκευών.

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε περιπτώσεις εργοταξίων όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, απαιτείται
Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου. Ο
Συντονιστής Ασφαλείας της ErgoProlipsis προσφέρει προστιθέμενη αξία στα
τεχνικά έργα για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή
καλών πρακτικών εργασίας.
Ο Συντονιστής Ασφάλειας οργανώνει μαζί με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και
τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, το συντονισμό και την εποπτεία των δραστηριοτήτων για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών προστασίας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών και συμπληρώνει το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
(Η.Μ.Α.).

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

4

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών καταστρώνεται
αναλυτικό σχέδιο δράσεων, ανάλογα με το είδος της έκτακτης κατάστασης που
μπορεί να προκύψει.
Καταγράφονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του προσωπικού, τις υπευθυνότητες της Ομάδας Εκκένωσης και τις οδηγίες εκπαίδευσης
αναφορικά με την εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου.
Αποτελεί το απαραίτητο βοήθημα προετοιμασίας και εκπαίδευσης για περιστατικά
έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσαν να προκύψουν, για να προστατευτεί η
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια.

Η πρόληψη είναι
καλύτερη από
τη θεραπεία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Υπηρεσίες
Μετρήσεων
Η ErgoProlipsis διαθέτει σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
μετρήσεων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και των πιο εξειδικευμένων εφαρμογών. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων και ρυπαντών σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(ISO 14001, EMAS)

Με τη χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού, διενεργούμε μετρήσεις παραγόντων
σε ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(ISO 45001, υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας,
Δημόσια Υγεία)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ISO 22000, HACCP)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ

Συγκέντρωσης σκόνης στα όρια των εγκαταστάσεων
Μετρήσεις θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων
Συγκέντρωσης αέριων ρυπαντών σε καμινάδες
Συγκέντρωσης ρυπαντών στα ύδατα
Συγκέντρωσης αερίων ρύπων

Μετρήσεις θορύβου σε χώρους εργασίας
Μετρήσεις έντασης φωτισμού
Μετρήσεις θερμοκρασίας-υγρασίας σε χώρους
εργασίας
Μετρήσεις προσδιορισμού δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT)
Μετρήσεις δονήσεων χειριστών μηχανημάτων
Μετρήσεις συγκέντρωσης αδρανούς σκόνης (εισπνεύσιμο- αναπνεύσιμο κλάσμα)
Μετρήσεις ινογόνου σκόνης (αμίαντος, βαμβάκι)
Μετρήσεις βλαπτικών αερίων (CO2, NOx, NH3 κ.α.)
Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Έλεγχος ταχύτητας αέριων ρευμάτων σε γραφεία
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Μετρήσεις και διακριβώσεις θερμοκρασίας ψυκτικών
θαλάμων και φούρνων
Έλεγχος απωλειών ψυκτικών θαλάμων και φούρνων
Μετρήσεις υγρασίας
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Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Προσωπικού
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

3

Η ErgoProlipsis μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προάγει
την προστασία των εργαζομένων και τη δημιουργία κουλτούρας Ασφάλειας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε
επιχείρησης ανά τομέα δραστηριότητάς της και παρέχουν όλα τα απαραίτητα
γνωστικά εφόδια στους εργαζόμενους προκειμένου να έχουν την κατάλληλη
αντίδραση σε κάθε περίσταση.

Η σύνταξή και εφαρμογή ενός πλήρους Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (Emergency Preparedness Plan), καθώς και η οργάνωση και διενέργεια
τακτικών Ασκήσεων Ετοιμότητας, αποτελούν απαραίτητο βοήθημα προετοιμασίας
και εκπαίδευσης για έκτακτες καταστάσεις, με στόχο να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια καθώς και η περιουσία της Επιχείρησης.
Στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, εκπονείται
αναλυτικό σχέδιο δράσεων, ανάλογα με το είδος της έκτακτης κατάστασης που
μπορεί να προκύψει, γίνεται καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών για την
διαχείριση του περιστατικού, ορίζονται οι υπευθυνότητες του προσωπικού και
παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου.

Για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του προσωπικού η εκπαίδευση στις
οδηγίες ασφαλών εργασιών αποτελεί εκτός από νομοθετική απαίτηση, βασικό
μέτρο πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

2

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Το σεμινάριο παροχής Α’ βοηθειών βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο
σύστημα εκπαίδευσης Emergency First Response (EFR) και είναι εγκεκριμένο
από πληθώρα παγκόσμιων οργανισμών και φορέων (OSHA-YSA-UK, NSW). Η
Ergoprolipsis ως Πιστοποιημένο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών από τον EFR
(S26534) παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης βάσει των διεθνών
δημοσιεύσεων και πρωτοκόλλων επείγουσας παροχής φροντίδας που οδηγεί
στην πιστοποίηση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με την διενέργεια Ασκήσεων Ετοιμότητας τίθενται σε εφαρμογή οι διαδικασίες
και οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο και αξιολογείται το επίπεδο
ετοιμότητας της επιχείρησης ως προς την ασφαλή και έγκαιρη διαφυγή προσωπικού και πελατών από τις εγκαταστάσεις της.

4

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι υγιείς εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν βασική πηγή για τη βιωσιμότητα των
εταιριών και η υγεία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας, Συνεπώς η προαγωγή της υγείας στην εργασία πρέπει να ενσωματωθεί
στην αντίληψη σχετικά με την οργάνωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Στα πλαίσια προαγωγής της υγείας στην εργασία η Ergoprolipsis παρέχει σεμινάρια εργονομίας σε θέσεις εργασίας, διαχείριση εργασιακού άγχους, νέες μορφές
ευέλικτης εργασίας και τηλεργασία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2

ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Η εκπόνηση των Πλάνων Διαφυγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υλοποιείται βάσει του προτύπου ISO 23601: 2009
(Safety Identification- Escape and evacuation plan signs). Στα πλάνα διαφυγής
αποτυπώνονται ευκρινώς:

Η συνέργεια της Ergoprolipsis με την PROACT παρέχει εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην ασφάλεια Διαδικασιών και Μηχανημάτων (Process Safety, Machinery Safety).
Explosion Protection Studies (ATEX)

Η κάτοψη του κάθε χώρου.

Fire Hazard Analysis and Fire Protection Studies

Οι κύριες και δευτερεύουσες οδεύσεις και έξοδοι διαφυγής.

Machinery Safety Audits & Assessments (Machinery Safety Certified Engineers)

Η θέση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης
και Ά βοηθειών.

Construction Safety in Design (BIM)

Η τοποθεσία των σημείων συγκέντρωσης.

Hazard & Operability (HAZOP)

Οι διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Studies (Certified HAZOP Leader)
Layers of Protection Analysis (LOPA)
SIL Assessments
Occupational Health & Safety Risk Assessments
Quantitative Risk Assessments (QRA)
Major Accidents Consequence Modelling
Risk Analysis with Bow Ties

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση, παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες επιθεώρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων αειφορίας, ασφάλειας και υγείας, περιβάλλοντος, βιώσιμης
ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

10

www.ergoprolipsis.gr

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
6
4

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΕΙΛΩΝ
(SECURITY ASSESSMENT)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Το σύστημα Behavioural Based Safety (BBS) είναι ένα σύνολο δράσεων μέσα από το
οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε, να αξιολογήσουμε και να αποτρέψουμε τις
ανασφαλείς αντιδράσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Βασίζεται στη διαπίστωση ότι πίσω από κάθε ατύχημα κρύβεται η
ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία λαμβάνοντας ορισμένα ερεθίσματα, οδηγήθηκε στο
να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις (μοντέλο A-B-C).
Η ανάπτυξη του συστήματος BBS ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Για την αντιμετώπιση απειλών εκπονείται Μελέτη Εντοπισμού και Αξιολόγησης
Απειλών & Κινδύνων (Threats & Risk Assessment), η οποία προδιαγράφεται
από όλες τις διεθνείς εταιρείες ανάληψης ρίσκου. Η μελέτη περιλαμβάνει:

1 περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υφιστάμενων μέτρων προστασίας,
2 μελέτη τρωτότητας με ανάλυση των κινδύνων και των απειλών (vulnerability
study),

Καταγραφή και αξιολόγηση της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας
Σχεδιασμό συστήματος Behavioural Based Safety (BBS)

3 αξιολόγηση των κινδύνων,

Ανάπτυξη επικοινωνιακής καμπάνιας για το προσωπικό της επιχείρησης

4 προτάσεις διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη των μη αποδεκτών κινδύνων.

Εκπαίδευση και συμμετοχή στις επιθεωρήσεις συμπεριφοράς

5

Αξιολόγηση των συμπερασμάτων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οργάνωση ομάδων για λήψη διορθωτικών μέτρων
Παρακολούθηση δεικτών και έλεγχος πορείας των ατυχημάτων

Η συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αποτελεί βασική νομοθετική απαίτηση και οφείλει να είναι σύμφωνη με το
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Με χρήση διαπιστευμένων οργάνων τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
και ακολουθεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
Μονογραμμικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα πρότυπα ISO 45001: 2018 και ISO 14001: 2015, παρέχουν καθοδήγηση ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να βελτιώσουν προληπτικά τις επιδόσεις τους στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα πρότυπα εφαρμόζονται
σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος και το πεδίο δραστηριότητας της.
Η ErgoProlipsis, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ώστε
η εφαρμογή κάθε συστήματος να προσαρμόζετε στις ανάγκες αυτής, βοηθώντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της κουλτούρας των εργαζομένων και της Διοίκησης.
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Dare to be aware
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Πελατολόγιο
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Η Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α & Υ Γ Ε Ι Α

Όπου
έργο και
πρόληψη

