
All things Security in Attica Group: “In house” Safety & Security Team

Μια δυναμική πρακτική για την δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας και την

μετάβαση στην νέα πραγματικότητα

Απόστολος Γκανάβας Office HSE Manager





Κουλτούρα Ασφαλείας

Περιλαμβάνει:

 Κοινές Πρακτικές

 Στάσεις

 Αντιλήψεις

Επηρεάζεται από: Συμπεριφορά βασιζόμενη στην Ασφάλεια (Behavior-Based Safety/BBS)

 Στυλ Ηγεσίας

 Εποπτεία

 Συνθήκες Εργασίας



Behavior - Based Safety (BBS)

Συμπεριφορά η οποία αναγνωρίζει τυχόν τρωτότητα 

σε μέτρα ασφαλείας  

Παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν:

 Πρόσωπο/εργαζόμενος

 Εργασιακό Περιβάλλον

 Συμπεριφορά

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ

Τ= Απειλές Ασφαλειας*Μέτρα Ασφαλείας/Συναίσθηση Ασφαλείας



BBS – Οι 3 μεγάλες μεταβλητές σε συνάρτηση

Person + Workplace Environment + Behavior =  Safe

Person + Workplace Environment + Behavior =  Unsafe

Person + Workplace Environment + Behavior =  Unsafe

Person + Workplace Environment + Behavior =  Unsafe



Δράσεις & Ενέργειες στις 3 Μεταβλητές

•Εκπαίδευση Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία/Συμμετοχή σε ομάδες

•Εκπαίδευση γυμνασίων εκκένωσης με την συμμετοχή του 
Τεχνικού Ασφαλείας/Συμμετοχή σε ομάδες

•Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών από την ΕΔΟΚ με την συμμετοχή του 
Ιατρού Εργασίας

•Εκπαίδευση αποφυγής θυματοποίησης

Πρόσωπο

•Ενσωμάτωση στο “in House ” Safety & Security της Τεχνικής Υπηρεσίας & Εργονομίας 
Εργασιακού Περιβάλλοντος

•Συντήρηση εγκαταστάσεων, συστημάτων, εξοπλισμού.

•Building Management System (BMS)

•Δημιουργία Safety e-ticket

•Συστήματα Συναγερμού

•Συστήματα Πυρανίχνευσης

•Συστήματα Κατάσβεσης

•Access Control

•Συστήματα CCTV

•Καταγράφή Συμβάντων

•Καταγραφή Εισερχομένων

•Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας

•Εξοπλισμός Ενεργητικής Πυροπροστασίας

•Μεγαφωνικό Σύστημα

•Διάθεση ΜΑΠ

•Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 

•Κατόψεις με σχεδιασμένες οδεύσεις διαφυγής

•Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας

Εργασιακό 
Περιβάλλον

•Δημιουργία και εφαρμογή σχεδιών φυσικής ασφάλειας

•Ανάρτηση όλων των ενεργείων σχετικά με την ΥΑΕ στο ψηφιακό περιβάλλον του 
Ομίλου “one Attica” σε σχετικό πεδίο.

•Δημιουργία Health, Safety, Security & Environmental Team (HSSE) υπό τον 
CEO και την συμμετοχή του Executive Management.

Συμπεριφορά



Επαγρύπνηση – WAECUP

W =Waste (Αποφυγή φθοράς εγκαταστάσεων, μέσων,προϊόντων, εξοπλισμού)   

A = Accidents (αποφυγή εργατικών ατυχημάτων)

E = Errors (αποφυγή ανθρωπινών λαθών που μπορεί να αποφέρουν κινδύνους)

C = Crime (αποφυγή έκνομων ενεργειών)

UP = Unethical Practices (αποφυγή μη ηθικών πρακτικών)

SAFE ENVIRONMENT



Κύκλος Χαρακτηριστικών “In house” Safety & Security Team
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Μηχανισμός Ανταπόκρισης στις Νέες Συνθήκες

Υψηλό 
Επίπεδο 

Ασφάλειας

BBS

WAECUP

Άμεση 
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σε νέες 
συνθήκες



Πιστοποίηση “SAFEGUARD” στον Στόλο μας

Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό από την πρώτη στιγμή της
πανδημίας COVID-19 λάβαμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επιβατών και των
πληρωμάτων των πλοίων του στόλου μας σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και όλες τις
αρμόδιες Αρχές



Μέτρα Προστασίας για να «ταξιδεύουμε υπεύθυνα»!



Μέτρα Προστασίας για να «ταξιδεύουμε υπεύθυνα»!



Δημιουργία Σχεδίου Προληπτικών Μέτρων                                                              
κατά της Διασποράς Covid-19 στην Ξηρά

“Office AntiCovid-19”

Οργανωτικά Μέτρα Μέτρα Ατομικής Υγιεινής & 
Ατομικής Προστασίας

Περιβαλλοντικά Μέτρα

• Δημιουργία Covid-19 Task Force

• Τηλεεργασία >60%

• Παροχή PCR Test σε όλους τους
εργαζομένους

• Εφαρμογή 2 ωραρίων

• Θερμομέτρηση

• Διαχείριση περιστατικού

• Αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας
με την τήρηση του 1,5μ. και το όριο
παρουσίας ατόμων σύμφωνα με το
συνολικό εμβαδό και την κατηγορία
επιχείρησης

• Οριζόντια σήμανση αποστάσεων
και εγκατάσταση προστατευτικών
plexiglass

• Ελεγχόμενη και υπό περιορισμό
παραλαβή προσωπικών δεμάτων

• Αναστολή δια ζώσης συναντήσεων

• Προστασία εργαζόμενων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

• Αναστολή λειτουργίας εστιατορίων

• Αναστολή επαγγελματικών ταξιδίων

• Ειδικές οδηγίες για τους οδηγούς

• Συνεχής ενημέρωση μέσω του
εταιρικού portal “one Attica”

• Ενημέρωση και παρότρυνση των
εργαζομένων και των τρίτων για
συμμόρφωση με τις ορθές
πρακτικές ατομικής και
αναπνευστικής υγιεινής

• Παροχή στους εργαζόμενους των
κατάλληλων μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ)

• Σύσταση για την μη χρήση
ανελκυστήρων παρά μόνο όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Σύσταση για την αποφυγή
συγχρωτισμού σε κοινόχρηστους
χώρους

•Απόρριψη τυχόν μολυσματικού
υλικού σε ειδικούς κάδους

• Επαρκής αερισμός των
εργασιακών χώρων και τακτική
συντήρηση των συστημάτων
εξαερισμού – κλιματισμού

• Αδιάλλειπτη λειτουργία
κλιματιστικών μονάδων με
ρύθμιση για την πλήρη αποφυγή
ανακυκλωμένου αέρα

• Προληπτική απολύμανση με την
μέθοδο της εκνέφωσης σε τακτά
χρονικά διαστήματα σε όλες τις
εγκαταστάσεις του Ομίλου

• Συστηματικός καθαρισμός των
χώρων και των επιφανειών
εργασίας, του εξοπλισμού
εργασίας καθώς και των
εργαλείων, συσκευών και
αντικειμένων που
χρησιμοποιούνται όπως και όλων
των κοινόχρηστων χώρων

• Τοποθέτηση απολυμαντικών
σταθμών

• Τοποθέτηση κιβωτίων για την
απόρριψη μολυσματικών υλικών



“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες & 
δράσεις σε εικόνα

Εκπαίδευση Πυρασφάλειας



Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών στην Ξηρά

“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες & 
δράσεις σε εικόνα



Εκπαίδευση εργαζομένων στην Τεχνική Βάση Περάματος για την ασφαλή εργασία 
συνδυαστικά με τα μέτρα κατά Covid-19

“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες & 
δράσεις σε εικόνα



Επιτήρηση Έργου Ανακατασκευής Εγκαταστάσεων

“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες & 
δράσεις σε εικόνα



“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες και 
δράσεις σε εικόνα

Εφαρμογές απολύμανσης με την μέθοδο fogging στις εγκαταστάσεις μας



“Ιn house” Safety & Security Team  Attica Group – Ενέργειες και 
δράσεις σε εικόνα

Μεταφορά μεταναστών από δομές Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσων τηρώντας τα έκτακτα μέτρα
ασφαλείας και το υγειονομικό πρωτόκολλο σχετικά με τον Covid-19



Ευχαριστώ 

“Think Safe
Think Smart
Think Secure” 


