
  
Eldorado	  Gold	  6	  Χώρες,	  	  

(Καναδάς,	  Βραζιλία,	  Ελλάδα,	  Τουρκία,	  Ρουμανία,	  Κίνα),	  	  
7287	  Εργαζόμενοι.	  

	  
Eldorado	  Gold	  στην	  Ελλάδα	  3	  Εταιρείες,	  	  

1020	  Εργαζόμενοι,	  	  
(1966	  συμπεριλαμβανομένου	  του	  προσωπικού	  των	  εργολάβων).	  



ü  Πιστοποίηση	  στο	  H&S	  κατά	  OHSAS	  18001	  από	  26/1/2011.	  

ü  Κάθε	  χρόνο	  επιθεώρηση	  επιτήρησης.	  

ü  Κάθε	  τρία	  χρόνια	  επαναπιστοποίηση	  (Lloyds	  Register	  Quality	  Assurance).	  

ü  Πρώτη	  προτεραιότητα	  η	  Υγιεινή	  και	  Ασφάλεια	  του	  Ανθρώπινου	  Δυναμικού.	  

Δουλεύοντας	  με	  Ασφάλεια,	  Υγεία	  και	  Ευεξία	  στην	  Ελληνικός	  Χρυσός	  Α.Ε.	  



Υγιεινή	  &	  Ασφάλεια	  –	  Μια	  από	  τις	  Βασικές	  Αξίες	  της	  Εταιρείας	  

2014	  –	  Κύρια	  Επιτεύγματα	  (Στοιχεία	  Ομίλου)	  
•  0	  (μηδέν	  θανατηφόρα	  ατυχήματα	  παγκοσμίως).	  

•  -‐22%	  LTIFR	  –	  Lost	  Time	  Incident	  Frequency	  Rate	  (1.44)	  σε	  σχέση	  με	  το	  2013	  (1.85).	  

	  
	  
2015	  –	  Στοχοθεσία	  	  
•  0	  (μηδέν	  θανατηφόρα	  ατυχήματα	  παγκοσμίως).	  

•  Περαιτέρω	  μείωση	  (LTIFR	  –	  Lost	  Time	  Incident	  Frequency	  Rate)	  vs	  2014.	  

•  Έναρξη	  ευθυγράμμισης	  με	  το	  πρωτόκολλο	  TSM	  του	  Καναδικού	  συνδέσμου	  εταιρειών	  
Mining	  (MAC)	  όλων	  των	  sites	  παγκοσμίως.	  



Ελληνικός	  Χρυσός	  Α.Ε.	  –	  Διεύθυνση	  Υγιεινής	  &	  Ασφάλειας	  

Διευθυντής	  
Υγιεινής	  &	  
Ασφάλειας	  

Ομάδα	  
Διάσωσης	  

Μηχανικοί	  
Ασφαλείας	  
Μονάδων	  

Ιατρός	  
Εργασίας	  

Νοσηλευτές	  



Μηχανικοί	  Ασφαλείας	  Μονάδων	  

•  Πτυχιούχοι	  Ανώτατων	  Εκπαιδευτικών	  Ιδρυμάτων	  Μεταλλειολόγοι	  Μηχανικοί,	  
Μηχανικοί	  Ορυκτών	  Πόρων.	  	  

•  Υπεύθυνοι	  για	  την	  πιστή	  και	  ορθή	  χρήση	  των	  Μ.Α.Π	  (κράνη,	  γιλέκα,	  γυαλιά	  
προστατευτικά,	  ειδικά	  παπούτσια,	  γάντια,	  συσκευή	  διαφυγής	  κ.α.).	  

•  Υπεύθυνοι	  για	  την	  πιστή	  εφαρμογή	  του	  Κ.Μ.Λ.Ε,	  των	  Σχεδίων	  Ασφαλείας	  καθώς	  
και	  της	  Εθνικής	  και	  Ευρωπαϊκής	  νομοθεσίας.	  

•  Υπεύθυνοι	  για	  την	  καθοδήγηση	  και	  εκπαίδευση	  του	  Ανθρώπινου	  Δυναμικού	  στην	  
πρόληψη	  των	  ατυχημάτων.	  

•  Παρέχουν	  γραπτώς	  υποδείξεις	  για	  H&S	  στους	  υπεύθυνους	  των	  μονάδων.	  



Ιατρικό	  –	  Νοσηλευτικό	  Προσωπικό	  

•  Ιατρική	  και	  Νοσηλευτική	  φροντίδα	  σε	  24ωρη	  βάση	  (24Χ7).	  

•  Προϊστάμενος	  Ιατρός	  Εργασίας	  με	  μεγάλη	  εμπειρία	  –	  17	  άτομα	  Νοσηλευτικό	  Προσωπικό.	  

•  Διασφάλιση	  της	  καταλληλότητας	  κάθε	  υποψηφίου	  στην	  υπό	  πρόσληψη	  θέση.	  

•  Αναγνώριση	  κάθε	  προ-‐υπάρχουσας	  βλάβης	  στην	  υγεία	  του	  προσωπικού.	  

•  Τακτικός	  περιοδικός	  προληπτικός	  έλεγχος.	  Διαγνωστικές	  Εξετάσεις	  στις	  εγκαταστάσεις	  μας	  (Εξετάσεις	  
αίματος,	  ούρων,	  ακτινογραφίες,	  ΗΚΓ,	  Τεστ	  Κοπώσεως,	  Σπιρομέτρηση,	  οπτικοακουστική	  εξέταση).	  

•  Εντοπισμός	  Εργασιακών	  παραγόντων	  (σκόνη,	  βαρέα	  μέταλλα,	  θόρυβος)	  που	  θα	  μπορούσαν	  να	  
προκαλέσουν	  επιβάρυνση	  της	  υγείας	  των	  εργαζομένων.	  

•  Αντιμετώπιση	  των	  όποιων	  περιστατικών	  ατυχημάτων.	  
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Ομάδα	  Διάσωσης	  

•  Παροχή	  υπηρεσιών	  διάσωσης	  και	  Α’	  βοηθειών	  στα	  διάφορα	  sites	  της	  εταιρείας.	  

•  Έκτακτα	  περιστατικά	  (συνθήκες	  τοξικών	  αερίων,	  φωτιά	  σε	  υπόγεια,	  φωτιά	  σε	  δασική	  
έκταση,	  άλλες	  φυσικές	  καταστροφές).	  

•  Αρχηγός	  Ομάδας	  Διάσωσης	  με	  μεγάλη	  εμπειρία.	  

•  Ομάδα	  57	  Εργαζόμενοι	  -‐	  Εθελοντική	  συμμετοχή.	  

•  Ασκήσεις	  –	  Γυμνάσια	  4	  φορές	  το	  χρόνο	  σε	  προσομοίωση	  έκτακτης	  ανάγκης.	  
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Σταθμοί	  Α’	  Βοηθειών	  

•  Χορήγηση	  Α’	  βοηθειών	  άμεσα.	  

•  Σε	  όλους	  τους	  χώρους	  εργασίας.	  	  

•  Ασθενοφόρα	  επανδρωμένα	  (5)	  για	  την	  άμεση	  μεταφορά	  σε	  Νοσοκομείο.	  

•  Δίκτυο	  διεσπαρμένων	  σημείων	  Αυτόματων	  Απινιδωτών	  και	  Κιτ	  Α’	  
Βοηθειών.	  
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Θέματα	  Υγιεινής	  &	  Ασφάλειας	  

Υγιεινή	  &	  
Ασφάλεια	  

Ομαδικό	  
Ασφαλιστήριο	  
Συμβόλαιο	  
(Παροχές	  
Υγείας)	  

Δελτίο	  
καταλληλότητας	  
Θέσης	  (πριν	  την	  
τοποθέτηση)	  

Induc{on	  σε	  
θέματα	  Υγιεινής	  
&	  Ασφάλειας	  
(μετά	  την	  

τοποθέτηση)	  –	  
Μ.Α.Π	  –	  ΚΜΛΕ	  –	  
Κανονισμός	  
Εργασίας	  Περιοδικός	  

Τακτικός	  
Ιατρικός	  
Έλεγχος	  

Εκπαίδευση	  σε	  
θέματα	  Υγιεινής	  
&	  Ασφάλειας	  

ετησίως	  

Λειτουργία	  
Ομάδας	  

Διάσωσης	  &	  
ασκήσεις	  

ετοιμότητας	  



Ομαδικό	  Ασφαλιστήριο	  Συμβόλαιο	  

ü Παροχές	  Ασφάλειας	  Ζωής	  –	  Ατυχήματος	  –	  Μ.Μ.Α	  –	  Μ.Ο.Α	  

ü Παροχές	  Υγείας	  
•  Νοσοκομειακή	  Περίθαλψη.	  

•  Έξω-‐νοσοκομειακή	  Περίθαλψη	  (Ιατρικές	  Επισκέψεις,	  Διαγνωστικές	  Εξετάσεις,	  
φάρμακα,	  φυσιοθεραπείες,	  Check-‐up).	  

•  Επιδόματα	  Μητρότητας.	  

•  Κάλυψη	  εξαρτώμενων	  μελών	  για	  παροχές	  υγείας	  χωρίς	  την	  παραμικρή	  
επιβάρυνση	  για	  τους	  εργαζόμενους.	  

•  Κάλυψη	  προ-‐υπαρχουσών	  ασθενειών	  από	  την	  1η	  ημέρα	  ένταξης	  στο	  συμβόλαιο	  
(πρόσληψη)	  χωρίς	  εξαιρέσεις.	  



Εκπαίδευση	  σε	  Θέματα	  H&S	  Ετησίως	  1/2	  

Εκπαίδευση	  προσωπικού	  σε	  θέματα	  Ιατρικού	  ενδιαφέροντος	  &	  Α΄	  Βοηθειών	  ενδεικτικά:	  
	  
ü  Πιστοποιημένου	  τύπου	  εκπαίδευση	  (με	  εξετάσεις	  πιστοποίησης	  ευρωπαϊκού	  

οργανισμού).	  

•  Καρδιοπνευμονικής	  ανάνηψης.	  
•  Χρήση	  αυτόματων	  Απινιδωτών.	  
•  Παροχή	  ιατρικού	  οξυγόνου.	  
•  Τεχνικές	  διακομιδής	  και	  μεταφοράς	  τραυματιών.	  

ü  Διαχείριση	  του	  Στρες	  &	  Συμβουλευτική	  Υποστήριξη	  από	  Ψυχολόγο.	  

ü  Εκπαίδευση	  οδηγών	  και	  πληρώματος	  ασθενοφόρων.	  



Εκπαίδευση	  σε	  Θέματα	  H&S	  Ετησίως	  2/2	  

Σεμινάρια	  –	  Ημερίδες	  –	  Συνέδρια	  για	  εκπαίδευση	  μελών	  του	  τμήματος.	  
	  
ü  Εκπαίδευση	  προσωπικού	  σε	  θέματα	  Ασφαλείας	  (ενδεικτικά): 	  

•  Εκκένωση	  κτιρίου	  σε	  έκτακτη	  ανάγκη.	  
•  Θάλαμος	  Διάσωσης	  Μεταλλείου.	  
•  Οχήματα	  &	  Οδήγηση.	  
•  Νέο	  Πρότυπο	  για	  Μέτρα	  Ατομικής	  Προστασίας	  (Μ.Α.Π).	  
•  Πτώσεις,	  παραπατήματα,	  γλιστρήματα.	  
•  Χρήση	  συσκευής	  διαφυγής	  W-‐65.	  
•  Χρήση	  βαρούλκου	  ανέλκυσης.	  
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Ευχαριστώ πολύ 
για την προσοχή 

σας.  


