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Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 

“Act together to build a positive safety and health culture” 
Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Ergonomia προάγουν την Συμμετοχή των Εργαζομένων και 
καλλιεργούν την Κουλτούρα Ασφάλειας καθημερινά, για 30 χρόνια. Και συνεχίζουν με πάθος 
και δημιουργικότητα να θέτουν τον Άνθρωπο στο Επίκεντρο. 

Από την ίδρυσή της η Ergonomia διαρκώς αναπτύσσει τα στελέχη 
εκείνα, τα οποία θα συνδράμουν με εφαρμόσιμες προτάσεις κάθε 
επιχείρηση στην καλλιέργεια της κουλτούρας πρόληψης του 
επαγγελματικού & βιομηχανικού κινδύνου. 

Ηλίας Μπανούτσος, Ιδρυτής & CEO Ergonomia 
 
Καθημερινό μέλημα της ομάδας μου είναι ο Τεχνικός Ασφάλειας της 
Ergonomia να αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο στην επιχείρηση, που 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, 
δημιουργώντας κουλτούρα πρόληψης των κινδύνων στους 
εργαζόμενους. Ομοίως και για τον Ιατρό Εργασίας, με την 
προσδοκία ότι η Πολιτεία σύντομα θα λάβει μέτρα για την 
ομαλοποίηση της κατάστασης που υπάρχει σήμερα. 

Ηλίας Σπηλιόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός,  
Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου ΤΑ & ΙΕ  

 
Στον κλάδο των κατασκευών, που είναι εγγενώς επικίνδυνος, η 
δημιουργία και εμπέδωση Κουλτούρας ΑΥΕ είναι απολύτως 
αναγκαία και μεθοδεύεται πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο. Η ομάδα 
μου καθημερινά επιλέγει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους 
Συμβούλους Ασφαλείας μας, ώστε να δημιουργείται ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας. Στην Ergonomia είμαστε περήφανοι που το 
έχουμε πετύχει σε χιλιάδες έργα. 

Διομήδης Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός,  
Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Έργων 

 
Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν νέες δυνατότητες για 
την συμμετοχή όλων, την ανάδειξη του έργου των Συμβούλων ΑΥΕ 
και για την διαμόρφωση-ενίσχυση της Κουλτούρας Ασφάλειας & 
Υγείας της Εργασίας. 

Γιώργος Μπανούτσος, Φυσικός, Business Development 
 
Στη βιομηχανία η διασφάλιση υψηλού επιπέδου Ασφάλειας και 
Αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων είναι προϋπόθεση κρίσιμη για την 
επιχειρησιακή συνέχεια. Επενδύουμε διαρκώς σε σύγχρονα 
ψηφιακά εργαλεία, στην εκπαίδευση των μηχανικών μας, σε 
πρότυπα και γνώσεις. Η υποδομή αυτή, τα παραδοτέα και οι 
πρακτικές μας στο πεδίο αποτελούν τα «συστατικά» για την 
καλλιέργεια  Κουλτούρας Ασφάλειας στις βιομηχανίες πελάτες μας. 

Αθήνα Κασίμη, Electrical Engineer, Industrial Safety Manager  

Η Ασφάλεια εξασφαλίζει την ψυχική και σωματική υγεία, δεν 
είναι απλά η απουσία ατυχημάτων. Είναι η συστηματική 
εφαρμογή Προγραμμάτων που στοχεύουν στην διαρκή 
βελτίωση της Κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας στην 
επιχείρηση. Αυτό προκύπτει από την 30χρονη εμπειρία της 
Ergonomia και την δική μου ως Συντονιστής Έργων 
Βιομηχανικής Ασφάλειας. Παροτρύνουμε λοιπόν στελέχη και 
εργαζόμενους να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση, ακόμη και όταν 
δεν συμβαίνουν ατυχήματα. 

Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος,  
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων,  

Συντονιστής Έργων Βιομηχανικής Ασφάλειας 
 
Κουλτούρα ασφαλείας και υγείας στην εργασία σημαίνει 
πολιτισμός, σεβασμός στον εργαζόμενο, ανθρωπιά και υπεραξία 
στην πράξη της εργασίας. Όλοι εμείς στην Ergonomia 
αγωνιζόμαστε καθημερινά, τόσο μέσα από τις μελέτες όσο και 
με την παρουσία μας στο πεδίο, για την ανύψωση και κατάδειξη 
των θεσμών πρόληψης κινδύνων. Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός 
δρόμος που θα πρέπει να διανύσουμε προκειμένου να 
θεωρείται η ασφάλεια στην εργασία αυτονόητο αγαθό.  

Ιωάννης Μαρκετάκης, Mechanical Engineer,  
Industrial safety & Explosion Protection Supervisor 

 
Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι το εργαλείο για 
τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών ΑΥΕ. Η μακρόχρονη πείρα 
της Ergonomia επιτρέπει την αξιοποίηση της εμπειρίας των 
εργαζομένων, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή τους στην 
εφαρμογή των προτάσεών μας. Έτσι, εμπεδώνεται 
αποτελεσματικά Κουλτούρα Ασφάλειας. 

Ελευθέριος Αδαμάκης, Μηχανολόγος Ναυπηγός Μηχανικός, 
Σύμβουλος Ασφάλειας της Εργασίας & Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR-RID) 
 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μας εμπιστεύονται εταιρείες που 
υιοθετούν προληπτικές δράσεις με θετική επίδραση στην Υγεία, 
την Ασφάλεια και την Ευεξία των ανθρώπων τους. Εταιρείες που 
δομούν εγκαίρως Πολιτικές για τους Ψυχοκοινωνικούς 
Κινδύνους και εφαρμόζουν καλές πρακτικές ως προς το ευ-ζήν 
των εργαζομένων τους και των οικογενειών τους. 

Νέλλυ Γιαννακά, Ψυχολόγος, Head of ErgoWell-being  
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