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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     EDITORIAL

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Weber Shandwick
Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
15232, Χαλάνδρι, +30 210 8171100

 
 

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά 
παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού 
εντύπου µε οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, 
ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.Το ενηµερωτικό τεύχος Health & Safety Review by GEP διανέµεται δωρεάν, 
έντυπα και ηλεκτρονικά.

Health & Safety
Review by GEP

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ GEP

Η 4η έκδοση του περιοδικού HS Review της GEP αποκτά ένα 
διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι μας έχει συνηθίσει ως τώρα, αποκτά 
τον επετειακό χαρακτήρα των γενεθλίων του Ομίλου μας, ένα χρονικό 
σταθμό 20 χρόνων που σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας για τα επόμενα 
χρόνια υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης 
καινοτομιών με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση και την εξέλιξή 
μας δίπλα σας.  
Η GEP λοιπόν ολοκληρώνει τα 20 χρόνια παρουσίας της ως Ηγέτης του 
κλάδου της Υγείας & Ασφάλειας στην Ελλάδα, και θεωρεί τιμή της να 
μοιραστεί την ιστορία της και όλα αυτά για τα οποία είναι υπερήφανη 
μαζί σας. Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε μαζί με τη GEP στην πορεία 
των τελευταίων 20 χρόνων της μέσα από τις σελίδες αυτού του τεύχους 
και να μας γνωρίσετε καλύτερα, σε μία υπόσχεση να παραμένουμε 
πάντα μπροστά στις εξελίξεις αλλά παράλληλα κοντά σας, 
υπηρετώντας τις ύψιστες αξίες της Υγείας & Ασφάλειας με όλη τη 
δύναμή μας.
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GEP   ΟΡΑ�Α Η �ΑΤΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ   ΤΗΣ GEP

Γιώργος Λαμπρινός
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ 
Ειδικός Ιατρός Εργασίας
& Καθηγητής Πρόληψης 
και Υγιεινής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, 
Συνιδρυτής GEP 

GEP: Ένα όραμα χωρίς ηλικία
20 χρόνια λοιπόν. 20 
χρόνια με αγωνίες, προ-
κλήσεις, απογοητεύσεις 
και μόχθο, αλλά πραγμα-
τικά 20 υπέροχα χρόνια 
επιχειρηματικής εξέλιξης, 
επιστημονικής ανάπτυ-
ξης, αέναης προσφοράς 
στον Άνθρωπο καθώς και 
υποστήριξης του μέγιστου 
θεσμού της Υγείας & 
Ασφάλειας.

Πόσα ατυχήματα έχουμε 
προλάβει άραγε; Πόσες 
ανθρώπινες ζωές έχουμε 
καταφέρει να σώσουμε; 
Πόσοι άνθρωποι έχουν 
επιστρέψει υγιείς στο 
σπίτι τους γιατί εργαστή-
καμε σωστά, γιατί προ-
λάβαμε τον κίνδυνο, γιατί 

αντιμετωπίσαμε το ρίσκο είτε γιατί εκπαιδεύσαμε για τη σωστή 
διαχείρισή του; Δε θα το μάθουμε ποτέ. Δεν έχει σημασία να το 
μάθουμε ποτέ αρκεί να συμβαίνει. Μας αρκεί ότι συμβαίνει και αυτό 
μας καθοδηγεί καθημερινά σε ό,τι κάνουμε για να το πετύχουμε. 
Ποτέ δε θα είναι κάτι αρκετό όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. 
Πάντα θα υπάρχει κάτι παραπάνω να κάνουμε είτε κάτι καλύτερο να 
προσφέρουμε και ποτέ δε θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για 
αυτό ακούραστα και δίπλα σε κάθε εργοδότη ή εργαζόμενο, ώσπου 
να προλάβουμε κι άλλα, να καταφέρουμε κι άλλες νίκες, να 
επιτύχουμε για εσάς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να 
αναγάγουμε την κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας σε προτεραιότητα 
για όλους.

Δε θα μπορούσα να περιγράψω με λόγια την ευτυχία και 
υπερηφάνεια μου για όσα έχουμε καταφέρει 20 χρόνια τώρα και για 
την τόση ενέργεια που ακόμα μας οδηγεί στο να υποσχόμαστε πολύ 
περισσότερα στα χρόνια που έπονται για όλους εσάς. Για όλους 
όσοι μας εμπιστεύονται αλλά και για εκείνους τους οποίους 

Η ασφάλεια στην εργασία και η προστασία της Υγείας των 
εργαζομένων, έναντι επαγγελματικών κινδύνων, αποτελεί κοινό τόπο 
στη νομοθεσία των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην προγενέστερη θεσμική της υπόσταση ως ΕΟΚ, από τη 
δεκαετία του 1980 υιοθέτησε την πολιτική του Ενιαίου Κοινωνικού 
Χώρου, με στόχευση στη θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία. Το 1989 εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 391, 
η επικαλούμενη Οδηγία Πλαίσιο, και μια σειρά άλλων οδηγιών που με 
τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων ενσωματώθηκαν στο Εθνικό μας 
Δίκαιο. Ως επακόλουθο στην Ελλάδα το Π.Δ. 17/1996 προβλέπει τη 
σύσταση Εσωτερικών ή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ).
Το Ελληνικό Δίκαιο θεωρεί ως υποχρέωση του εργοδότη τη 
συμμόρφωση με κανόνες και προδιαγραφές που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, αλλά και την εφαρμογή κάθε μέτρου, που με βάσει την 
επιστήμη και την καλή πρακτική, θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νοσημάτων. 
Για την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στον εργοδότη, 
επιβάλλει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους 
συμβούλους του, δηλαδή τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό 
εργασίας. 
Η εξέλιξη της φύσης της εργασίας στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως η 
ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική 
κ.λπ., καθιστούν την επίδραση της εργασίας στην υγεία πολυσύνθετη 
και την προστασία της Υγείας των εργαζομένων αντικείμενο 
πολυπαραγοντικής προσέγγισης. Η συνειδητοποίηση της σχέσης 
εργασίας, ελεύθερου χρόνου, επίτευξης κοινωνικών και πνευματικών 
στοχεύσεων, αναδεικνύει την ανάγκη όχι απλά της προστασίας της 
Υγείας, αλλά της προαγωγής της Υγείας μέσω της εργασίας. Ο στόχος 
αυτός αποτελεί όρο για αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου αυτών. Η επίτευξή του ξεπερνά τα 
όρια και τις δυνατότητες του ιατρού εργασίας και του τεχνικού 
ασφαλείας και αναδεικνύει την ανάγκη διεπιστημονικών δομών 
παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας, προστασίας και προαγωγής της 
Υγείας στην εργασία. Οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορεί παρά να 
παρέχονται διεπιχειρησιακά, ειδικά σε χώρες που ο παραγωγικός ιστός 
είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΕΞΥΠΠ δηλαδή θα έπρεπε 
να είναι και να λειτουργούν, ως διεπιχειρησιακές, διεπιστημονικές 
δομές παροχής προχωρημένων υπηρεσιών Ασφάλειας, προστασίας και 
προαγωγής της Υγείας. 
Αυτό ήταν το όραμα μας, όταν το 2000 ιδρύσαμε την GEP, και αυτό το 
όραμα διατηρούμε ακέραιο σήμερα, σε πείσμα των γραφειοκρατικών 
αντιλήψεων του Κράτους και συντεχνιακών εμμονών, που εξομοιώνουν 
τις ΕΞΥΠΠ με ελεύθερους παρόχους υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ή 
ιατρού εργασίας. Δεν είναι οι ΕΞΥΠΠ, και πάντως δεν είναι η GEP 
απλός πάροχος τεχνικών ασφαλείας ή ιατρών εργασίας, δεν είναι 
στόχος μας η προσήλωση στη γραφειοκρατική αντίληψη αποτίμησης 
της υπηρεσίας με βάση τον τυπικά προβλεπόμενο χρόνο παρουσίας 
του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας στην εγκατάσταση 
κάθε επιχείρησης. Αυτόν το στόχο μοιράζονται μαζί μας οι εκατοντάδες 
επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται διαχρονικά. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν σύγχρονο management, δίδουν συνεχώς 
επί μια εικοσαετία στην GEP την πρωτοκαθεδρία στην παροχή 
υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, εμπιστεύονται στη 
GEP ό,τι πολυτιμότερο έχουν, το ανθρώπινο κεφάλαιο τους. Αυτή η 
εμπιστοσύνη δικαιώνει το όραμα μας, δηλαδή να συμβάλλουμε με τον 
τρόπο μας στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης Ελληνικής Οικονομίας με 
κέντρο τον άνθρωπο, που η εργασία δεν είναι απειλή για την υγεία, 
αλλά αντίθετα μέσο για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. 

Τελείωσα τις σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΕΜΠ το 1980.  
Άρχισα να εργάζομαι σαν Μηχανικός Επίβλεψης το 1983 σε ένα 
εργοστάσιο παιδικών τροφών στα Οινόφυτα. 
Το 1987, διαβάζοντας μια αγγελία των ναυπηγείων Ελευσίνας που 
έψαχνε προϊστάμενο του τμήματος πρόληψης και πυρασφάλειας, 
σκέφτηκα ότι μια τέτοια θέση θα μου προσέφερε περισσότερη γνώση και 
εμπειρία και κυρίως θα μου έδινε το έναυσμα για να ξεκινήσω μια 
καινούργια ειδικότητα που για μένα φάνταζε πολύ ελκυστική. 
Η συγκεκριμένη θέση εργασίας εκείνης της εποχής ήταν ο σημερινός  
Τεχνικός Ασφάλειας. Η αγγελία έγραφε «Ζητείται Υποδιευθυντής 
Πρόληψης και Πυρασφάλειας του Ναυπηγείου Ελευσίνας». Γιατί και τότε 
όπως και πάντοτε, η πρόληψη για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
είναι απαραίτητη. 
Το 1985 δημοσιεύτηκε ο  νόμος 1568 που αφορούσε στην υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζόμενων. Οι  περισσότερες εταιρίες, εκείνη την εποχή 
στην Ελλάδα, αγνοούσαν το νέο νόμο που όμως θα έπρεπε να 
εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό το τότε Υπουργείο Εργασίας διοργάνωσε 
ένα σεμινάριο, καλώντας τους Τεχνικούς Ασφάλειας των μεγαλύτερων 
εταιριών της χώρας για να τους παρουσιάσει και να τους ενημερώσει για 
το περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας. 
Στο σεμινάριο αυτό εκτός από την παρουσίαση της νομοθεσίας 
συζητήθηκαν και τα απαραίτητα προσόντα που θα έπρεπε να έχει ο 
Τεχνικός Ασφάλειας, ώστε να επιβάλει την εφαρμογή της καινούργιας 
νομοθεσίας στις εταιρίες όπου θα παρείχε τις υπηρεσίες του.  
Τα προσόντα αυτά ήταν και είναι: 
Να είναι ενημερωμένος για όλη την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους που 
μελλοντικά θα επιθεωρεί και να επιβλέπει ώστε όλες οι παραγωγικές 
διαδικασίες που εκτελούνται με τα κινούμενα, στατικά η αυτοκινούμενα 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για αυτές, να είναι σύμφωνες με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 
Να είναι σωστά  καταρτισμένος, με προσωπική μόρφωση και γνώση 
τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να 
τεκμηριώνει τις εισηγήσεις του προς τους υπεύθυνους της εταιρίας.
Να έχει όλες εκείνες τις τεχνικές γνώσεις που σε συνδυασμό με την 
άριστη γνώση της νομοθεσίας και την τεχνική του κατάρτιση θα πείθει τις 
διοικήσεις των εταιριών που είναι σύμβουλος, για το σημαντικό ρόλο της 
υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας.
Να είναι επικοινωνιακός και φιλικός με τα στελέχη και το εργατικό 
προσωπικό των χώρων που επισκέπτεται, ώστε να μπορεί ευκολότερα να 
πετυχαίνει το σκοπό του που δεν είναι άλλος από την τήρηση της 
νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στους παραπάνω χώρους.  
Ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι αυτός που θα πρέπει να οραματίζεται με 
ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι χώροι, οι κατασκευές ή οι εργασίες που 
επιβλέπει, να παρέχουν περισσότερη ασφάλεια στους εργαζόμενους ή 
στους επισκέπτες τους.  
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα που θα πρέπει να λύνει ο Τεχνικός Ασφάλειας 
μπαίνοντας μέσα σε έναν παραγωγικό χώρο: Αν συμβεί κάτι, τι 
επιδράσεις αυτό θα επιφέρει στους εργαζόμενους ή τους 
επισκέπτες και με τι τρόπους αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί;   
Τέλος ο Τεχνικός Ασφαλείας, κατά την άποψη μου, αν δεν έχει το πάθος 
και την αγάπη για αυτή την υπεύθυνη και δύσκολη εργασιακή του 
καθημερινότητα, καλύτερα θα πρέπει να αλλάξει ειδικότητα γιατί ποτέ 
του δεν θα μπορέσει να γίνει σωστός και χρήσιμος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Με αυτό το πάθος ξεκινήσαμε τη GEP το 2000 και είμαι υπερήφανος που 
βλέπω τις νέες γενιές να συμμετέχουν στο όραμά μας και να συμβάλλουν 
στην εξέλιξη της εταιρίας καθημερινά.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

& Επιστημονικός Σύμβουλος
Επαγγελματικής Ασφάλειας 

Συνιδρυτής GEP

εμμέσως υποστηρίζουμε με την παρουσία μας στον κλάδο της 
Υγείας & Ασφάλειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επέτειός μας, μας πετυχαίνει με ένα όραμα που μιλάει για 
εμάς και δεν έχει ηλικία, δε διαβάζεται με όρους χρόνου και δε 
συντονίζεται με το τώρα, παρά αγγίζει όλους μας και μας 
δεσμεύει στο αύριο και σε όσα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα να 
κάνουμε προκειμένου να έρθει. Με μια στιβαρή και υγιή οικονομική 
πορεία, μια αναπτυξιακή στρατηγική που φέρει πολλές καινοτομίες 
στο εγγύς μέλλον, με μια ομάδα Επιστημόνων και ειδικών που 
εργάζεται νυχθημερόν για να προσφέρει γνώσεις και συμβουλευτική 
καθοδήγηση, με ένα αποτελεσματικό σχήμα διοίκησης, με μια 
οικογένεια ανθρώπων που υποστηρίζουν στο πεδίο την εταιρία κι 
όλους εσάς και με μια συνεχή τάση προς την ψηφιοποίηση και την 
τεχνολογία προχωράμε πιο δυναμικά από ποτέ και νιώθουμε μικροί 
μπροστά στους επόμενους σταθμούς της εξέλιξής μας, όπως τώρα 
τους σχεδιάζουμε αλλά και σε όσους δεν έχουμε ακόμα οραματιστεί. 

Εξωστρέφεια και καινοτομία, δύο υποσχέσεις που έχουν μπει ήδη 
ως θεμέλια στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό και θα φανούν πολύ 
σύντομα ως άμεσες πράξεις εξέλιξης για τη GEP. Δε γίνεται όμως να 
μην κάνω ιδιαίτερη μνεία στο 3ο και μάλλον βασικότερο θεμέλιο που 
μεταφράζεται σε μέγιστη προτεραιότητα όπως ακριβώς απο-
τυπώνεται και στις διοικητικές συναντήσεις της εταιρίας 
καθημερινά. Οι άνθρωποί μας. Η γνώμη τους, οι ιδέες τους, οι 
δεξιότητές τους, η φροντίδα τους, η ανάπτυξή τους και όλα όσα μας 
δίνουν καθημερινά ως δομικά στοιχεία της ίδιας μας της ύπαρξης 
και του τι προσφέρουμε τελικά σε κάθε μας συνεργασία. Γιατί οι 
άνθρωποί μας είναι το brand μας και κάθε κλήση, συμβουλή, 
εξυπηρέτηση, επικοινωνία προς εσάς είναι όλα όσα η GEP 
πρεσβεύει και δε σκοπεύει ποτέ να σταματήσει να επενδύει σε αυτό 
με όλα τα δυνατά μέσα.

Ως ηγέτης μιας εταιρίας με την οποία εξελίσσομαι προσωπικά και 
ταυτίζομαι για όσα πρεσβεύω σήμερα, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω 
όλους όσοι έχουν παίξει, έστω και για λίγο, άμεσο ή έμμεσο ρόλο 
στην εξέλιξή μας και να ευχηθώ μια μακρά και υγιή πορεία με 
συμμέτοχους όλους εσάς που θα βρεθείτε κοντά μας στο αύριο. 

Χρόνια Πολλά GEP! 
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Γιώργος Λαμπρινός
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ 
Ειδικός Ιατρός Εργασίας
& Καθηγητής Πρόληψης 
και Υγιεινής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, 
Συνιδρυτής GEP 

GEP: Ένα όραμα χωρίς ηλικία
20 χρόνια λοιπόν. 20 
χρόνια με αγωνίες, προ-
κλήσεις, απογοητεύσεις 
και μόχθο, αλλά πραγμα-
τικά 20 υπέροχα χρόνια 
επιχειρηματικής εξέλιξης, 
επιστημονικής ανάπτυ-
ξης, αέναης προσφοράς 
στον Άνθρωπο καθώς και 
υποστήριξης του μέγιστου 
θεσμού της Υγείας & 
Ασφάλειας.

Πόσα ατυχήματα έχουμε 
προλάβει άραγε; Πόσες 
ανθρώπινες ζωές έχουμε 
καταφέρει να σώσουμε; 
Πόσοι άνθρωποι έχουν 
επιστρέψει υγιείς στο 
σπίτι τους γιατί εργαστή-
καμε σωστά, γιατί προ-
λάβαμε τον κίνδυνο, γιατί 

αντιμετωπίσαμε το ρίσκο είτε γιατί εκπαιδεύσαμε για τη σωστή 
διαχείρισή του; Δε θα το μάθουμε ποτέ. Δεν έχει σημασία να το 
μάθουμε ποτέ αρκεί να συμβαίνει. Μας αρκεί ότι συμβαίνει και αυτό 
μας καθοδηγεί καθημερινά σε ό,τι κάνουμε για να το πετύχουμε. 
Ποτέ δε θα είναι κάτι αρκετό όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. 
Πάντα θα υπάρχει κάτι παραπάνω να κάνουμε είτε κάτι καλύτερο να 
προσφέρουμε και ποτέ δε θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για 
αυτό ακούραστα και δίπλα σε κάθε εργοδότη ή εργαζόμενο, ώσπου 
να προλάβουμε κι άλλα, να καταφέρουμε κι άλλες νίκες, να 
επιτύχουμε για εσάς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να 
αναγάγουμε την κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας σε προτεραιότητα 
για όλους.

Δε θα μπορούσα να περιγράψω με λόγια την ευτυχία και 
υπερηφάνεια μου για όσα έχουμε καταφέρει 20 χρόνια τώρα και για 
την τόση ενέργεια που ακόμα μας οδηγεί στο να υποσχόμαστε πολύ 
περισσότερα στα χρόνια που έπονται για όλους εσάς. Για όλους 
όσοι μας εμπιστεύονται αλλά και για εκείνους τους οποίους 

Η ασφάλεια στην εργασία και η προστασία της Υγείας των 
εργαζομένων, έναντι επαγγελματικών κινδύνων, αποτελεί κοινό τόπο 
στη νομοθεσία των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην προγενέστερη θεσμική της υπόσταση ως ΕΟΚ, από τη 
δεκαετία του 1980 υιοθέτησε την πολιτική του Ενιαίου Κοινωνικού 
Χώρου, με στόχευση στη θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία. Το 1989 εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 391, 
η επικαλούμενη Οδηγία Πλαίσιο, και μια σειρά άλλων οδηγιών που με 
τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων ενσωματώθηκαν στο Εθνικό μας 
Δίκαιο. Ως επακόλουθο στην Ελλάδα το Π.Δ. 17/1996 προβλέπει τη 
σύσταση Εσωτερικών ή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ).
Το Ελληνικό Δίκαιο θεωρεί ως υποχρέωση του εργοδότη τη 
συμμόρφωση με κανόνες και προδιαγραφές που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, αλλά και την εφαρμογή κάθε μέτρου, που με βάσει την 
επιστήμη και την καλή πρακτική, θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νοσημάτων. 
Για την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στον εργοδότη, 
επιβάλλει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους 
συμβούλους του, δηλαδή τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό 
εργασίας. 
Η εξέλιξη της φύσης της εργασίας στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως η 
ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική 
κ.λπ., καθιστούν την επίδραση της εργασίας στην υγεία πολυσύνθετη 
και την προστασία της Υγείας των εργαζομένων αντικείμενο 
πολυπαραγοντικής προσέγγισης. Η συνειδητοποίηση της σχέσης 
εργασίας, ελεύθερου χρόνου, επίτευξης κοινωνικών και πνευματικών 
στοχεύσεων, αναδεικνύει την ανάγκη όχι απλά της προστασίας της 
Υγείας, αλλά της προαγωγής της Υγείας μέσω της εργασίας. Ο στόχος 
αυτός αποτελεί όρο για αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου αυτών. Η επίτευξή του ξεπερνά τα 
όρια και τις δυνατότητες του ιατρού εργασίας και του τεχνικού 
ασφαλείας και αναδεικνύει την ανάγκη διεπιστημονικών δομών 
παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας, προστασίας και προαγωγής της 
Υγείας στην εργασία. Οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορεί παρά να 
παρέχονται διεπιχειρησιακά, ειδικά σε χώρες που ο παραγωγικός ιστός 
είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΕΞΥΠΠ δηλαδή θα έπρεπε 
να είναι και να λειτουργούν, ως διεπιχειρησιακές, διεπιστημονικές 
δομές παροχής προχωρημένων υπηρεσιών Ασφάλειας, προστασίας και 
προαγωγής της Υγείας. 
Αυτό ήταν το όραμα μας, όταν το 2000 ιδρύσαμε την GEP, και αυτό το 
όραμα διατηρούμε ακέραιο σήμερα, σε πείσμα των γραφειοκρατικών 
αντιλήψεων του Κράτους και συντεχνιακών εμμονών, που εξομοιώνουν 
τις ΕΞΥΠΠ με ελεύθερους παρόχους υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ή 
ιατρού εργασίας. Δεν είναι οι ΕΞΥΠΠ, και πάντως δεν είναι η GEP 
απλός πάροχος τεχνικών ασφαλείας ή ιατρών εργασίας, δεν είναι 
στόχος μας η προσήλωση στη γραφειοκρατική αντίληψη αποτίμησης 
της υπηρεσίας με βάση τον τυπικά προβλεπόμενο χρόνο παρουσίας 
του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας στην εγκατάσταση 
κάθε επιχείρησης. Αυτόν το στόχο μοιράζονται μαζί μας οι εκατοντάδες 
επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται διαχρονικά. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν σύγχρονο management, δίδουν συνεχώς 
επί μια εικοσαετία στην GEP την πρωτοκαθεδρία στην παροχή 
υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, εμπιστεύονται στη 
GEP ό,τι πολυτιμότερο έχουν, το ανθρώπινο κεφάλαιο τους. Αυτή η 
εμπιστοσύνη δικαιώνει το όραμα μας, δηλαδή να συμβάλλουμε με τον 
τρόπο μας στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης Ελληνικής Οικονομίας με 
κέντρο τον άνθρωπο, που η εργασία δεν είναι απειλή για την υγεία, 
αλλά αντίθετα μέσο για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. 

Τελείωσα τις σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΕΜΠ το 1980.  
Άρχισα να εργάζομαι σαν Μηχανικός Επίβλεψης το 1983 σε ένα 
εργοστάσιο παιδικών τροφών στα Οινόφυτα. 
Το 1987, διαβάζοντας μια αγγελία των ναυπηγείων Ελευσίνας που 
έψαχνε προϊστάμενο του τμήματος πρόληψης και πυρασφάλειας, 
σκέφτηκα ότι μια τέτοια θέση θα μου προσέφερε περισσότερη γνώση και 
εμπειρία και κυρίως θα μου έδινε το έναυσμα για να ξεκινήσω μια 
καινούργια ειδικότητα που για μένα φάνταζε πολύ ελκυστική. 
Η συγκεκριμένη θέση εργασίας εκείνης της εποχής ήταν ο σημερινός  
Τεχνικός Ασφάλειας. Η αγγελία έγραφε «Ζητείται Υποδιευθυντής 
Πρόληψης και Πυρασφάλειας του Ναυπηγείου Ελευσίνας». Γιατί και τότε 
όπως και πάντοτε, η πρόληψη για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
είναι απαραίτητη. 
Το 1985 δημοσιεύτηκε ο  νόμος 1568 που αφορούσε στην υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζόμενων. Οι  περισσότερες εταιρίες, εκείνη την εποχή 
στην Ελλάδα, αγνοούσαν το νέο νόμο που όμως θα έπρεπε να 
εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό το τότε Υπουργείο Εργασίας διοργάνωσε 
ένα σεμινάριο, καλώντας τους Τεχνικούς Ασφάλειας των μεγαλύτερων 
εταιριών της χώρας για να τους παρουσιάσει και να τους ενημερώσει για 
το περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας. 
Στο σεμινάριο αυτό εκτός από την παρουσίαση της νομοθεσίας 
συζητήθηκαν και τα απαραίτητα προσόντα που θα έπρεπε να έχει ο 
Τεχνικός Ασφάλειας, ώστε να επιβάλει την εφαρμογή της καινούργιας 
νομοθεσίας στις εταιρίες όπου θα παρείχε τις υπηρεσίες του.  
Τα προσόντα αυτά ήταν και είναι: 
Να είναι ενημερωμένος για όλη την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους που 
μελλοντικά θα επιθεωρεί και να επιβλέπει ώστε όλες οι παραγωγικές 
διαδικασίες που εκτελούνται με τα κινούμενα, στατικά η αυτοκινούμενα 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για αυτές, να είναι σύμφωνες με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 
Να είναι σωστά  καταρτισμένος, με προσωπική μόρφωση και γνώση 
τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να 
τεκμηριώνει τις εισηγήσεις του προς τους υπεύθυνους της εταιρίας.
Να έχει όλες εκείνες τις τεχνικές γνώσεις που σε συνδυασμό με την 
άριστη γνώση της νομοθεσίας και την τεχνική του κατάρτιση θα πείθει τις 
διοικήσεις των εταιριών που είναι σύμβουλος, για το σημαντικό ρόλο της 
υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας.
Να είναι επικοινωνιακός και φιλικός με τα στελέχη και το εργατικό 
προσωπικό των χώρων που επισκέπτεται, ώστε να μπορεί ευκολότερα να 
πετυχαίνει το σκοπό του που δεν είναι άλλος από την τήρηση της 
νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στους παραπάνω χώρους.  
Ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι αυτός που θα πρέπει να οραματίζεται με 
ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι χώροι, οι κατασκευές ή οι εργασίες που 
επιβλέπει, να παρέχουν περισσότερη ασφάλεια στους εργαζόμενους ή 
στους επισκέπτες τους.  
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα που θα πρέπει να λύνει ο Τεχνικός Ασφάλειας 
μπαίνοντας μέσα σε έναν παραγωγικό χώρο: Αν συμβεί κάτι, τι 
επιδράσεις αυτό θα επιφέρει στους εργαζόμενους ή τους 
επισκέπτες και με τι τρόπους αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί;   
Τέλος ο Τεχνικός Ασφαλείας, κατά την άποψη μου, αν δεν έχει το πάθος 
και την αγάπη για αυτή την υπεύθυνη και δύσκολη εργασιακή του 
καθημερινότητα, καλύτερα θα πρέπει να αλλάξει ειδικότητα γιατί ποτέ 
του δεν θα μπορέσει να γίνει σωστός και χρήσιμος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Με αυτό το πάθος ξεκινήσαμε τη GEP το 2000 και είμαι υπερήφανος που 
βλέπω τις νέες γενιές να συμμετέχουν στο όραμά μας και να συμβάλλουν 
στην εξέλιξη της εταιρίας καθημερινά.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

& Επιστημονικός Σύμβουλος
Επαγγελματικής Ασφάλειας 

Συνιδρυτής GEP

εμμέσως υποστηρίζουμε με την παρουσία μας στον κλάδο της 
Υγείας & Ασφάλειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επέτειός μας, μας πετυχαίνει με ένα όραμα που μιλάει για 
εμάς και δεν έχει ηλικία, δε διαβάζεται με όρους χρόνου και δε 
συντονίζεται με το τώρα, παρά αγγίζει όλους μας και μας 
δεσμεύει στο αύριο και σε όσα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα να 
κάνουμε προκειμένου να έρθει. Με μια στιβαρή και υγιή οικονομική 
πορεία, μια αναπτυξιακή στρατηγική που φέρει πολλές καινοτομίες 
στο εγγύς μέλλον, με μια ομάδα Επιστημόνων και ειδικών που 
εργάζεται νυχθημερόν για να προσφέρει γνώσεις και συμβουλευτική 
καθοδήγηση, με ένα αποτελεσματικό σχήμα διοίκησης, με μια 
οικογένεια ανθρώπων που υποστηρίζουν στο πεδίο την εταιρία κι 
όλους εσάς και με μια συνεχή τάση προς την ψηφιοποίηση και την 
τεχνολογία προχωράμε πιο δυναμικά από ποτέ και νιώθουμε μικροί 
μπροστά στους επόμενους σταθμούς της εξέλιξής μας, όπως τώρα 
τους σχεδιάζουμε αλλά και σε όσους δεν έχουμε ακόμα οραματιστεί. 

Εξωστρέφεια και καινοτομία, δύο υποσχέσεις που έχουν μπει ήδη 
ως θεμέλια στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό και θα φανούν πολύ 
σύντομα ως άμεσες πράξεις εξέλιξης για τη GEP. Δε γίνεται όμως να 
μην κάνω ιδιαίτερη μνεία στο 3ο και μάλλον βασικότερο θεμέλιο που 
μεταφράζεται σε μέγιστη προτεραιότητα όπως ακριβώς απο-
τυπώνεται και στις διοικητικές συναντήσεις της εταιρίας 
καθημερινά. Οι άνθρωποί μας. Η γνώμη τους, οι ιδέες τους, οι 
δεξιότητές τους, η φροντίδα τους, η ανάπτυξή τους και όλα όσα μας 
δίνουν καθημερινά ως δομικά στοιχεία της ίδιας μας της ύπαρξης 
και του τι προσφέρουμε τελικά σε κάθε μας συνεργασία. Γιατί οι 
άνθρωποί μας είναι το brand μας και κάθε κλήση, συμβουλή, 
εξυπηρέτηση, επικοινωνία προς εσάς είναι όλα όσα η GEP 
πρεσβεύει και δε σκοπεύει ποτέ να σταματήσει να επενδύει σε αυτό 
με όλα τα δυνατά μέσα.

Ως ηγέτης μιας εταιρίας με την οποία εξελίσσομαι προσωπικά και 
ταυτίζομαι για όσα πρεσβεύω σήμερα, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω 
όλους όσοι έχουν παίξει, έστω και για λίγο, άμεσο ή έμμεσο ρόλο 
στην εξέλιξή μας και να ευχηθώ μια μακρά και υγιή πορεία με 
συμμέτοχους όλους εσάς που θα βρεθείτε κοντά μας στο αύριο. 

Χρόνια Πολλά GEP! 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ   GEP 

Milestones

Από το 2000 μέχρι σήμερα
Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην 
επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια  και είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών του κλάδου της στην Ελλάδα. 
Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών 
Ασφάλειας, Επιστημόνων Υγείας και έμπειρων Μηχανικών, καθώς 
και με τη διεπιστημονική υποστήριξη των τμημάτων Υγείας & 
Ασφάλειας, η  GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των 
επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

2000 Ίδρυση GEP 
Στις αρχές του 2000 ο Δρ. Μανώλης 
Βελονάκης και ο Δημήτρης Πάσχος, 
συναντώνται ως συνεργάτες με τις 
ιδιότητες του Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας αντίστοιχα σε αρκετές 
επιχειρήσεις. Οι δύο κορυφαίοι ήδη 
επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας & 
Ασφάλειας αποφασίζουν να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους και η γέννηση της GEP μέσα 
σε λίγους μήνες είναι γεγονός.

2002 Κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, ιατρείο ΔΑΑ   
Η GEP υποστηρίζει με υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας το 
Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τόσο κατά την 
φάση κατασκευής, όπου αποτέλεσε ένα από τα πιο 
εμβληματικά έργα υποδομής με πολύ υψηλές προδιαγραφές 
ΥΑΕ, όσο και κατά τη λειτουργία του αναλαμβάνοντας την 
οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος επαγγελματικής 
Υγείας του ΔΑΑ. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την 
μετέπειτα πορεία της GEP στον κλάδο των αερομεταφορών, 
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών 
διαχείρισης αεροδρομίων. 

2003 Ανάληψη έργου Υγείας 
& Ασφάλειας Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004   
Η οργανωτική επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων, ΑΘΗΝΑ 2004, επιλέγει τη GEP για 
την επίβλεψη της Υγείας και Ασφάλειας του 
συνόλου των εργαζομένων της. Μία 
πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της χώρας 
οργάνωση με πολλές προκλήσεις και υψηλές 
απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών, όπου η 
GEP συμμετείχε ενεργά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του Project. Από την πολυετή προετοιμασία 
και την τελετή έναρξης μέχρι τη διεξαγωγή 
των Αγώνων και την τελετή λήξης.

2013 Στρατηγική συνέργεια με 
την Hellas EAP    
Εντοπίζοντας την ιδιαίτερη ανάγκη προαγωγής της 
ψυχικής Υγείας και στοχεύοντας στην ολιστική 
διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων, η GEP 
ενώνει τις δυνάμεις της με την Hellas EAP, ηγέτιδα 
εταιρία στον κλάδο, που το 2005 εισήγαγε από την 
Αμερική τα Employee Assistance Programs (ΕΑΡ) 
στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρo και ίδρυσε το 
Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου 
Employee Assistance Professionals Association, ο 
οποίος από το 1971 εδρεύει στις ΗΠΑ. Η εταιρία 
διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
ΕΑΡ προγραμμάτων και υπηρεσιών προαγωγής 
της ψυχικής Υγείας και well-being στον εργασιακό 
χώρο.

VISIONΌραμα  της διοίκησης και των εργαζομένων της  GEP,  είναι να γίνει  
η κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης, για κάθε οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.

MISSIONΜέσω της αποστολής μας, ηγούμαστε της ελληνικής αγοράς  Υγείας και Ασφάλειας
με  ολιστική, επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση και διασφαλίζουμε ότι το εργασιακό 
περιβάλλον των πελατών μας προάγει την υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

VALUESΎψιστη αξία για όλους στη GEP είναι η προτεραιότητα στον άνθρωπο.  
Το σύστημα των αξιών μας περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση με  ταχύτητα  
και  συνέπεια, δίνοντας απαντήσεις και λύσεις που βασίζονται στη γνώση 
και την αποτελεσματική επικοινωνία. 

2003 Έργα Υποδομής  
Η GEP εισέρχεται δυναμικά στα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. 
Κατασκευή Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Σταθμοί 
του Μετρό Αθηνών, Αττική Οδός, Εγνατία Οδός.

2011 Έργο Ευρωπαϊκών 
Αντιπροσωπειών  
Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, η GEP αναλαμβάνει για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EEAS-European 
External Action Service) την υλοποίηση ελέγχων Υγείας και 
Ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζουν Αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 80 χώρες εκτός Ευρώπης. Τα 
στελέχη της GEP εξετάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο 
των κτιριακών υποδομών όσο και του εξοπλισμού, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των 
εγκαταστάσεων με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τη 
νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας εργασίας. Ένα έργο 
διάρκειας 4 ετών το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έως τότε 
έργο της GEP εκτός Ελλάδας και είναι το έναυσμα για τη 
στρατηγική ανάπτυξη στο εξωτερικό.

2015 Πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης GWO  
Έπειτα από πολυετή εμπειρία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο κατά την ανέγερση όσο και κατά τη συντήρηση Αιολικών Πάρκων, η GEP είναι 
η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που το 2015 πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Wind Organization (GWO). Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια, 
Χειρωνακτική Διαχείριση Φορτίων και Διάσωση από Ύψος, είναι οι βασικές θεματικές στις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εργασίες αιολικών πάρκων πρέπει να 
πιστοποιηθούν και η GEP εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες στο εκπαιδευτικό κέντρο στον Ασπρόπυργο, για επιχειρήσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. Ένας καινούργιος δρόμος στον τομέα της εκπαίδευσης μόλις έχει ξεκινήσει.

2015 Συνεργασία EU-OSH Agency  
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 
(EU-OSHA) επέλεξε τη GEP για να υλοποιήσει το έργο για την Ανάπτυξη 
3 εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) μαζί με υλικό 
προώθησης για τη χρήση και την εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, ένα 
έργο που εποπτεύθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εργασίας.

2016 Trans Adriatic Pipeline   
Το 2016 η GEP αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας και 
Ασφάλειας καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών για το 
σύνολο του έργου TAP (515 χιλιόμετρα) εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ιατροί 
Εργασίας, Τεχνικοί και Συντονιστές Ασφαλείας, Health Managers και 
επαγγελματίες Υγείας απαρτίζουν την πολυπληθή ομάδα της GEP, 
εξασφαλίζοντας την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών 
ατυχημάτων καθώς και την οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος προληπτικής ιατρικής και επείγουσας φροντίδας Υγείας.

2019 BeLiv HUB    
Η GEP καινοτομεί για ακόμα μία φορά ιδρύοντας το 1ο Ηealth, Safety, Well-being 
and Sustainability HUB της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις νέες εγκαταστάσεις 
της GEP στο Μαρούσι, και βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων της χώρας και 
του εξωτερικού. Το BeLiv™ HUB αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα συνεργειών 
και δικτύωσης, με γνώμονα τους τέσσερις αυτούς πυλώνες. Το HUB παρέχει τη 
δυνατότητα σε ελληνικούς και πολυεθνικούς φορείς ανάπτυξης συνεργασιών με 
σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και δομών κουλτούρας. Λειτουργεί ως 
γέφυρα δικτύωσης, άξονας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εκπαιδευτικός 
αρωγός.

2020 COVID-19 Health & Safety Advisor      
Η GEP διαδραματίζει ενεργό ρόλο και αναγνωρίζεται ως βασικός σύμβουλος για 
τη διαχείριση της πανδημίας και μετασχηματίζει το μοντέλο λειτουργίας της, ώστε 
να υποστηρίξει ουσιαστικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κοινωνία ευρύτερα. 
Με την καμπάνια #wecare στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και προσφέρει γνώση 
και συμβουλευτική καθοδήγηση με κάθε μέσο.

2018 Ίδρυση Eurocore    
Η πρώτη θυγατρική της GEP στο εξωτερικό είναι γεγονός. H GEP, μέσω 
της Eurocore με έδρα τις Βρυξέλλες, κεφαλαιοποιεί τη συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία των τελευταίων ετών επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της 
στο κέντρο των εξελίξεων της καινοτομίας, της έρευνας και των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ως μέλος πολυεθνικών κοινοπραξιών, η 
Eurocore προσφέρει την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της στα θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα συντονίζεται με τις διεθνείς 
εξελίξεις και τις ανάγκες του μέλλοντος. 

2019 Europe-Aid  
Έγκριση του προγράμματος Europe-Aid με θέμα: Technical Assistance 
for “Strengthening Training and Research Capacity of the Centre for 
Labour and Social Training and Research (ÇASGEM)”, προϋπολογισμού 
3.500.000 €, στο οποίο η GEP συμμετέχει σε Κοινοπραξία με σημαντικούς 
Φορείς όπως το INSEMEX, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας, 
(ΕΛΙΝΥΑΕ), η Αυστριακή εταιρία Hulla & Co. Human Dynamics KG, η 
Τουρκική εταιρία Συμβούλων Υγείας και Ασφάλειας Çetinkaya Is Sagligi 
ve Güvenligi Mühendislik Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi καθώς 
και η Ισπανική εταιρία Prysma Calidad y Medio Ambiente S.A. 

2000 20032002 2003 2013 20152011 2015 20182016 2019 2019 2020

Προσφέροντας τεχνογνωσία και τεκμηρίωση, φέροντας καλές 
πρακτικές και συμπράξεις από την παγκόσμια επιστημονική 
κοινότητα και συνδυάζοντας την εμπειρία αλλά και τη συνεχή 
αναζήτηση της εξέλιξης και ανάπτυξής μας, ο ρόλος της GEP ως 
Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας έχει δεδομένα εδραιωθεί και 
αποδεικνύεται καθημερινά 20 χρόνια τώρα. 
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The Better Living HUB
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Milestones

Από το 2000 μέχρι σήμερα
Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην 
επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια  και είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών του κλάδου της στην Ελλάδα. 
Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών 
Ασφάλειας, Επιστημόνων Υγείας και έμπειρων Μηχανικών, καθώς 
και με τη διεπιστημονική υποστήριξη των τμημάτων Υγείας & 
Ασφάλειας, η  GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των 
επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

2000 Ίδρυση GEP 
Στις αρχές του 2000 ο Δρ. Μανώλης 
Βελονάκης και ο Δημήτρης Πάσχος, 
συναντώνται ως συνεργάτες με τις 
ιδιότητες του Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας αντίστοιχα σε αρκετές 
επιχειρήσεις. Οι δύο κορυφαίοι ήδη 
επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας & 
Ασφάλειας αποφασίζουν να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους και η γέννηση της GEP μέσα 
σε λίγους μήνες είναι γεγονός.

2002 Κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, ιατρείο ΔΑΑ   
Η GEP υποστηρίζει με υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας το 
Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τόσο κατά την 
φάση κατασκευής, όπου αποτέλεσε ένα από τα πιο 
εμβληματικά έργα υποδομής με πολύ υψηλές προδιαγραφές 
ΥΑΕ, όσο και κατά τη λειτουργία του αναλαμβάνοντας την 
οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος επαγγελματικής 
Υγείας του ΔΑΑ. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την 
μετέπειτα πορεία της GEP στον κλάδο των αερομεταφορών, 
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών 
διαχείρισης αεροδρομίων. 

2003 Ανάληψη έργου Υγείας 
& Ασφάλειας Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004   
Η οργανωτική επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων, ΑΘΗΝΑ 2004, επιλέγει τη GEP για 
την επίβλεψη της Υγείας και Ασφάλειας του 
συνόλου των εργαζομένων της. Μία 
πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της χώρας 
οργάνωση με πολλές προκλήσεις και υψηλές 
απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών, όπου η 
GEP συμμετείχε ενεργά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του Project. Από την πολυετή προετοιμασία 
και την τελετή έναρξης μέχρι τη διεξαγωγή 
των Αγώνων και την τελετή λήξης.

2013 Στρατηγική συνέργεια με 
την Hellas EAP    
Εντοπίζοντας την ιδιαίτερη ανάγκη προαγωγής της 
ψυχικής Υγείας και στοχεύοντας στην ολιστική 
διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων, η GEP 
ενώνει τις δυνάμεις της με την Hellas EAP, ηγέτιδα 
εταιρία στον κλάδο, που το 2005 εισήγαγε από την 
Αμερική τα Employee Assistance Programs (ΕΑΡ) 
στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρo και ίδρυσε το 
Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου 
Employee Assistance Professionals Association, ο 
οποίος από το 1971 εδρεύει στις ΗΠΑ. Η εταιρία 
διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
ΕΑΡ προγραμμάτων και υπηρεσιών προαγωγής 
της ψυχικής Υγείας και well-being στον εργασιακό 
χώρο.

VISIONΌραμα  της διοίκησης και των εργαζομένων της  GEP,  είναι να γίνει  
η κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης, για κάθε οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.

MISSIONΜέσω της αποστολής μας, ηγούμαστε της ελληνικής αγοράς  Υγείας και Ασφάλειας
με  ολιστική, επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση και διασφαλίζουμε ότι το εργασιακό 
περιβάλλον των πελατών μας προάγει την υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

VALUESΎψιστη αξία για όλους στη GEP είναι η προτεραιότητα στον άνθρωπο.  
Το σύστημα των αξιών μας περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση με  ταχύτητα  
και  συνέπεια, δίνοντας απαντήσεις και λύσεις που βασίζονται στη γνώση 
και την αποτελεσματική επικοινωνία. 

2003 Έργα Υποδομής  
Η GEP εισέρχεται δυναμικά στα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. 
Κατασκευή Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Σταθμοί 
του Μετρό Αθηνών, Αττική Οδός, Εγνατία Οδός.

2011 Έργο Ευρωπαϊκών 
Αντιπροσωπειών  
Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, η GEP αναλαμβάνει για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EEAS-European 
External Action Service) την υλοποίηση ελέγχων Υγείας και 
Ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζουν Αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 80 χώρες εκτός Ευρώπης. Τα 
στελέχη της GEP εξετάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο 
των κτιριακών υποδομών όσο και του εξοπλισμού, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των 
εγκαταστάσεων με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τη 
νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας εργασίας. Ένα έργο 
διάρκειας 4 ετών το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έως τότε 
έργο της GEP εκτός Ελλάδας και είναι το έναυσμα για τη 
στρατηγική ανάπτυξη στο εξωτερικό.

2015 Πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης GWO  
Έπειτα από πολυετή εμπειρία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο κατά την ανέγερση όσο και κατά τη συντήρηση Αιολικών Πάρκων, η GEP είναι 
η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που το 2015 πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Wind Organization (GWO). Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια, 
Χειρωνακτική Διαχείριση Φορτίων και Διάσωση από Ύψος, είναι οι βασικές θεματικές στις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εργασίες αιολικών πάρκων πρέπει να 
πιστοποιηθούν και η GEP εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες στο εκπαιδευτικό κέντρο στον Ασπρόπυργο, για επιχειρήσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. Ένας καινούργιος δρόμος στον τομέα της εκπαίδευσης μόλις έχει ξεκινήσει.

2015 Συνεργασία EU-OSH Agency  
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 
(EU-OSHA) επέλεξε τη GEP για να υλοποιήσει το έργο για την Ανάπτυξη 
3 εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) μαζί με υλικό 
προώθησης για τη χρήση και την εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, ένα 
έργο που εποπτεύθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εργασίας.

2016 Trans Adriatic Pipeline   
Το 2016 η GEP αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας και 
Ασφάλειας καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών για το 
σύνολο του έργου TAP (515 χιλιόμετρα) εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ιατροί 
Εργασίας, Τεχνικοί και Συντονιστές Ασφαλείας, Health Managers και 
επαγγελματίες Υγείας απαρτίζουν την πολυπληθή ομάδα της GEP, 
εξασφαλίζοντας την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών 
ατυχημάτων καθώς και την οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος προληπτικής ιατρικής και επείγουσας φροντίδας Υγείας.

2019 BeLiv HUB    
Η GEP καινοτομεί για ακόμα μία φορά ιδρύοντας το 1ο Ηealth, Safety, Well-being 
and Sustainability HUB της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις νέες εγκαταστάσεις 
της GEP στο Μαρούσι, και βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων της χώρας και 
του εξωτερικού. Το BeLiv™ HUB αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα συνεργειών 
και δικτύωσης, με γνώμονα τους τέσσερις αυτούς πυλώνες. Το HUB παρέχει τη 
δυνατότητα σε ελληνικούς και πολυεθνικούς φορείς ανάπτυξης συνεργασιών με 
σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και δομών κουλτούρας. Λειτουργεί ως 
γέφυρα δικτύωσης, άξονας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εκπαιδευτικός 
αρωγός.

2020 COVID-19 Health & Safety Advisor      
Η GEP διαδραματίζει ενεργό ρόλο και αναγνωρίζεται ως βασικός σύμβουλος για 
τη διαχείριση της πανδημίας και μετασχηματίζει το μοντέλο λειτουργίας της, ώστε 
να υποστηρίξει ουσιαστικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κοινωνία ευρύτερα. 
Με την καμπάνια #wecare στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και προσφέρει γνώση 
και συμβουλευτική καθοδήγηση με κάθε μέσο.

2018 Ίδρυση Eurocore    
Η πρώτη θυγατρική της GEP στο εξωτερικό είναι γεγονός. H GEP, μέσω 
της Eurocore με έδρα τις Βρυξέλλες, κεφαλαιοποιεί τη συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία των τελευταίων ετών επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της 
στο κέντρο των εξελίξεων της καινοτομίας, της έρευνας και των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ως μέλος πολυεθνικών κοινοπραξιών, η 
Eurocore προσφέρει την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της στα θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα συντονίζεται με τις διεθνείς 
εξελίξεις και τις ανάγκες του μέλλοντος. 

2019 Europe-Aid  
Έγκριση του προγράμματος Europe-Aid με θέμα: Technical Assistance 
for “Strengthening Training and Research Capacity of the Centre for 
Labour and Social Training and Research (ÇASGEM)”, προϋπολογισμού 
3.500.000 €, στο οποίο η GEP συμμετέχει σε Κοινοπραξία με σημαντικούς 
Φορείς όπως το INSEMEX, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας, 
(ΕΛΙΝΥΑΕ), η Αυστριακή εταιρία Hulla & Co. Human Dynamics KG, η 
Τουρκική εταιρία Συμβούλων Υγείας και Ασφάλειας Çetinkaya Is Sagligi 
ve Güvenligi Mühendislik Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi καθώς 
και η Ισπανική εταιρία Prysma Calidad y Medio Ambiente S.A. 
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Προσφέροντας τεχνογνωσία και τεκμηρίωση, φέροντας καλές 
πρακτικές και συμπράξεις από την παγκόσμια επιστημονική 
κοινότητα και συνδυάζοντας την εμπειρία αλλά και τη συνεχή 
αναζήτηση της εξέλιξης και ανάπτυξής μας, ο ρόλος της GEP ως 
Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας έχει δεδομένα εδραιωθεί και 
αποδεικνύεται καθημερινά 20 χρόνια τώρα. 
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ΥΓΕΙΑ &   ΑΣΦΑΛΕΙΑ

COVID-19: 
ένα ταξίδι στο «γιατί» της Υγείας & Ασφάλειας 

Είναι αλήθεια ότι, όπως το σύνολο του πληθυσμού παγκοσμίως, όλοι 
στη GEP βρεθήκαμε σοκαρισμένοι από το γεγονός. Σοκαρισμένοι μη 
γνωρίζοντας τι επρόκειτο να συμβεί και προσπαθώντας να αντιμετωπί-
σουμε ένα τεράστιο κύμα αντικρουόμενων δεδομένων που προσπαθού-
σαμε να συγκεντρώσουμε για να διαγνώσουμε τις επόμενες ενέργειές 
μας.
Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος και να 
χειριστούμε την ίδια μας την επιχειρησιακή συνέχεια, ενώ βρεθήκαμε 
ξαφνικά σε μία ημέρα στο επίκεντρο της προσοχής όλων των 
πελατών μας, οι οποίοι ζητούσαν συμβουλή, υποστήριξη και 
εξατομικευμένη διαχείριση για τη βιωσιμότητά τους.
Όλα έγιναν εξαιρετικά γρήγορα, άγνωστα δεδομένα, ένας 
παγκόσμιος «πανικός» και μια κρίση άνευ προηγουμένου για όλο τον 
κόσμο, αλλά όπως πιθανόν θεωρείται ευνόητο, η GEP ως Ηγέτης 
του χώρου της Υγείας & Ασφάλειας, ήταν η υπεύθυνη για να 
υποστηρίξει τις περισσότερες εταιρίες πανελλαδικά. Οι επιστη-
μονικές μας ομάδες προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν παγκόσμιες 
τάσεις και καλές πρακτικές, τοπικές οδηγίες και κανονισμούς ώστε 
να μπορέσουν να ηγηθούν και να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις 
στους οργανισμούς, όταν όλα ακόμα παρέμεναν εξαιρετικά ασαφή.
Δε θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με σαφήνεια για το ποια ήταν η 
ακριβής στιγμή που συνέβη η αλλαγή μας, ποια σκέψη ή πράξη 
πυροδότησε την αντίδρασή μας, αλλά ξαφνικά γνωρίζαμε τι έπρεπε 
να κάνουμε. Ξαφνικά περάσαμε τη γραμμή, ξεπεράσαμε τα όριά μας 
και κάναμε το μεγάλο βήμα για όλη την εταιρία. Ξαφνικά γίναμε οι 
Σύμβουλοι Υγείας & Ασφάλειας που πάντα υποστηρίζουμε ότι 
είμαστε αλλά με έναν απόλυτο και καθολικό τρόπο που ούτε 
είχαμε φανταστεί ποτέ.
Εξυπηρετήσαμε κάθε ανάγκη των πελατών μας ξεχωριστά, 
υποστηρίξαμε τις ανησυχίες τους και τους συμβουλεύσαμε με κάθε 
τρόπο, σχεδιάσαμε νέες υπηρεσίες, δομήσαμε την επιστημονική 
ομάδα R&D, αναπτύξαμε δίκτυο Συμβούλων Δημόσια Υγείας 
πανελλαδικά και δουλέψαμε σε κάθε αίτημα πελάτη μεθοδικά και 
δίπλα στις διοικήσεις και τους εργοδότες, ώστε να νιώθουν ασφαλείς 
και σίγουροι για να παραμείνουν παραγωγικοί και να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.
Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, 
συμβουλεύσαμε τους πελάτες μας προς σύσταση ειδικής Ομάδας 
Διαχείρισης Κρίσης, επανασχεδιάσαμε τη στρατηγική τους και 
δημιουργήσαμε τη νέα τους εργασιακή πραγματικότητα σε συνερ-
γασία με Συμβούλους Δημόσιας Υγείας και θέτοντας ως προτεραιό-
τητα την Υγεία & Ασφάλεια, ως το μοναδικό πυλώνα που ουσιαστικά 
εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών στην 
κρίσιμη αυτή περίοδο.
Σε 3 ημέρες καταφέραμε να δομήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό 
τηλεφωνικό κέντρο 24/7 συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου 
Σύμβουλοι Υγείας απαντούσαν σε κάθε ανάγκη εργοδότη ή 
εργαζόμενου αλλά και μελών των οικογενειών τους, υποστηρίζοντας 
τόσο το ιατρικό σκέλος των ερωτημάτων αλλά και στηρίζοντας ηθικά 
τους ανθρώπους που είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρουν 
απαντήσεις και να νιώσουν πιο σίγουροι για το αύριο.

Βρισκόμαστε στις αρχές Φεβρουαρίου όταν η Ελλάδα βρέθηκε και η ίδια αντιμέτωπη με την 
πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα της πανδημίας, ξεκινώντας ένα ταξίδι επιβίωσης για όλους μας τόσο 
προσωπικά όσο και επαγγελματικά. 

Σχεδιάσαμε πολιτικές τηλεργασίας βάσει των μοντέλων λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, υλοποιήσαμε προγράμματα εκπαιδεύσεων αλλά 
και συνέδρια στα οποία συμμετείχαν προσωπικότητες από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, ώστε απλόχερα να προσφέρουμε γνώση και 
καθοδήγηση στο άγνωστο. Τοποθετήθηκαν Ιατροί και Σύμβουλοι 
Υγείας μόνιμα στις εγκαταστάσεις εταιριών για τη διαχείριση των 
επειγόντων περιστατικών αλλά και την 24ωρη παρακολούθηση του 
προφίλ Υγείας των εργαζομένων και του προφίλ ανοσίας των ίδιων 
των εταιριών.  Επανασχεδιάσαμε χώρους εργασίας, δουλέψαμε στις 
διαδικασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και ιχνηλάτησης στενών επαφών 
και τόσα άλλα.
Βρήκαμε, λοιπόν, τους εαυτούς μας να επανατοποθετούνται ως 
προς το σκοπό μας και να γινόμαστε ένα brand που πρεσβεύει τη 
συμβουλευτική υποστήριξη Υγείας & Ασφάλειας, μία εταιρία που 
νοιάζεται και ξεκάθαρα επηρεάζει τη Δημόσια Υγεία μέσω του έργου 
της στην Επαγγελματική Υ&Α.
Αυτό που έγινε πολύ γρήγορα σαφές είναι ότι το δικό μας «γιατί» δεν 
αρκεί. Το «γιατί» μας άνηκε σε μια παρελθούσα κατάσταση που 
δεν μπορούσε να περιγράψει ποιοι είμαστε πλέον και ποιος είναι 
ο πραγματικός μας ρόλος στην κοινωνία. Υπήρχε μόνο ένας 
τρόπος να δούμε την πραγματικότητα: μέσα από τα μάτια των ίδιων 
μας των πελατών και των ανθρώπων που υποστηρίζουμε και τελικά 
επανασχεδιάζοντας το «γιατί» του ίδιου του θεσμού Υγείας & 
Ασφάλειας.
Άρα γιατί η Υγεία & Ασφάλεια έγινε από τη μια ημέρα στην άλλη ο 
στρατηγικός πυλώνας βιωσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας 
για κάθε οργανισμό; Θα μπορούσαμε να δώσουμε εκατοντάδες 
απαντήσεις κι όλες θα ήταν πραγματικά σωστές. Οι απαντήσεις 
όμως, αν προσπαθήσουμε να τις κατατάξουμε, θα βλέπαμε ότι 
πραγματικά τοποθετούνται όλες σε 3 διακριτές και αλληλε-
ξαρτώμενες οντότητες: People | Brand | Business.

Ένα σύστημα που δεν σέβεται την Υγεία & Ασφάλεια είναι ένα 
τρίπτυχο που καταρρέει στη δομή του, ενώ αντιθέτως ένα 
σύστημα που επενδύει στην ενδυνάμωση της Υγείας & 
Ασφάλειας, προάγει αυτομάτως την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα. Αξίες, γεγονότα και συναισθήματα, όλα όσα αγγίζει η 
Υγεία & Ασφάλεια τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες από τις 3 
παραπάνω οντότητες αποδεικνύοντας έτσι τη σχέση εξάρτησης και 
αλυσιδωτής αντίδρασης μεταξύ τους. 
Ας πάρουμε το παράδειγμα της φήμης. Η φήμη τοποθετείται και 
στις 3 οντότητες People-Brand-Business. Τόσο η εσωτερική όσο και 
η εξωτερική φήμη είναι εξαιρετικά εξαρτώμενες αξίες από την 
προτεραιότητα της Υγείας & Ασφάλειας. Αν το δούμε θετικά, μια 
εταιρία που νοιάζεται για την Υ&Α των άμεσων εμπλεκόμενών της, 
αποκτά τεράστια αξία ως εταιρική ταυτότητα συνυφασμένη με 
ενσυναίσθηση και φροντίδα για τον άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι την 
εμπιστεύονται, οι πελάτες τη στηρίζουν, τμήματα marketing το 
ανακοινώνουν, η επιχειρηματική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά 
και τα αποτελέσματα δείχνουν έως και ανάπτυξη με την ελάχιστη 
δυνατή φθορά λόγω της πανδημίας, καθώς εντοπίζονται ελάχιστα 
κρούσματα, ορθή διαχείρισή τους και μέριμνα για την ασφάλεια 
όλων.
Από την αρνητική σκοπιά όμως, μια εταιρία που αγνοεί τις ανάγκες 
Υγείας & Ασφάλειας είναι μια εταιρία στην οποία οι εργαζόμενοι 
νιώθουν απογοητευμένοι, φοβισμένοι και χάνουν το κίνητρό τους 
καθώς νιώθουν ότι δεν τους νοιάζονται σε μια τόσο δύσκολη 
περίοδο. Γίνονται μη παραγωγικοί και στο τέλος χάνουν την 
εμπιστοσύνη τους και την ευθυγράμμισή τους με το σκοπό της 
εταιρίας. Από στόμα σε στόμα, είτε με την τραγική συνέπεια κάποιου 
δημοσιευμένου συμβάντος κακής διαχείρισης, αυτό γίνεται γεγονός 
για όλους. Οι πελάτες αρνούνται να στηρίξουν το brand, συνεργάτες 

αρνούνται συνέργειες, νομικές συνέπειες φαίνονται προ των πυλών 
και σαφώς το κακό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι 
προφανές.
Δείτε τις λέξεις και ποιες κάνουν νόημα για τη δική σας επιχείρηση 
και τελικά ποιος είναι ο δικός σας πυρήνας Υγείας & Ασφάλειας. 
Έχετε κάνει όντως αρκετά; Έχετε νοιαστεί αρκετά για τους 
ανθρώπους σας κάνοντας τον υγιέστερο και ασφαλέστερο τρόπο 
λειτουργίας κι εργασίας βασική σας προτεραιότητα, βάζετε 
αυτομάτως το δικό σας αποτύπωμα στην ταχύτερη ανάπτυξη κι 
ευημερία του Ανθρώπου και της κοινωνίας.
Δημιουργήστε τη δική σας Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, αν δεν το 
έχετε ήδη κάνει, και μπείτε στο παιχνίδι της Υγείας & Ασφάλειας με 
τον πιο δυνατό σχηματισμό. Διαγνώστε την υπάρχουσα κατάσταση 
της εταιρίας σας  και εντοπίστε σημεία βελτίωσης για να επωάσετε 
την αλλαγή. Ρωτήστε τους ανθρώπους σας, ζητήστε το feedback 
τους, σχεδιάστε τα συστήματα λειτουργίας σας με τη βοήθεια 
ειδικών στη Δημόσια Υγεία και κρατάτε συνεχώς τα δεδομένα 
απόδοσής σας για να εντοπίζετε και να αξιολογείτε την πρόοδό σας.
Πραγματικά όλα μπορούν να γίνουν αν τα σκεφτείτε ως 
προτεραιότητα, όπως πραγματικά είναι. Η Υγεία & Ασφάλεια 
μπορεί να σας ενδυναμώσει ως εταιρία Ηγέτη, να ενισχύσει την 
αποδοτικότητα των εργαζομένων σας και να εξασφαλίσει το 
έδαφος για υψηλά αποτελέσματα σε αυτό το διαρκές παιχνίδι 
προκλήσεων και αλλαγών.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα φροντίζουμε πάντα να το 
υπενθυμίζουμε και να τονίζουμε την αξία της Υγείας & Ασφάλειας με 
κάθε τρόπο. Η σύμπλευσή μας δίπλα σας και το πάθος μας να 
σας υποστηρίζουμε είναι δεδομένα, το μόνο που μένει είναι να 
ξεκινήσει το ταξίδι.
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ΥΓΕΙΑ &   ΑΣΦΑΛΕΙΑ

COVID-19: 
ένα ταξίδι στο «γιατί» της Υγείας & Ασφάλειας 

Είναι αλήθεια ότι, όπως το σύνολο του πληθυσμού παγκοσμίως, όλοι 
στη GEP βρεθήκαμε σοκαρισμένοι από το γεγονός. Σοκαρισμένοι μη 
γνωρίζοντας τι επρόκειτο να συμβεί και προσπαθώντας να αντιμετωπί-
σουμε ένα τεράστιο κύμα αντικρουόμενων δεδομένων που προσπαθού-
σαμε να συγκεντρώσουμε για να διαγνώσουμε τις επόμενες ενέργειές 
μας.
Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος και να 
χειριστούμε την ίδια μας την επιχειρησιακή συνέχεια, ενώ βρεθήκαμε 
ξαφνικά σε μία ημέρα στο επίκεντρο της προσοχής όλων των 
πελατών μας, οι οποίοι ζητούσαν συμβουλή, υποστήριξη και 
εξατομικευμένη διαχείριση για τη βιωσιμότητά τους.
Όλα έγιναν εξαιρετικά γρήγορα, άγνωστα δεδομένα, ένας 
παγκόσμιος «πανικός» και μια κρίση άνευ προηγουμένου για όλο τον 
κόσμο, αλλά όπως πιθανόν θεωρείται ευνόητο, η GEP ως Ηγέτης 
του χώρου της Υγείας & Ασφάλειας, ήταν η υπεύθυνη για να 
υποστηρίξει τις περισσότερες εταιρίες πανελλαδικά. Οι επιστη-
μονικές μας ομάδες προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν παγκόσμιες 
τάσεις και καλές πρακτικές, τοπικές οδηγίες και κανονισμούς ώστε 
να μπορέσουν να ηγηθούν και να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις 
στους οργανισμούς, όταν όλα ακόμα παρέμεναν εξαιρετικά ασαφή.
Δε θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με σαφήνεια για το ποια ήταν η 
ακριβής στιγμή που συνέβη η αλλαγή μας, ποια σκέψη ή πράξη 
πυροδότησε την αντίδρασή μας, αλλά ξαφνικά γνωρίζαμε τι έπρεπε 
να κάνουμε. Ξαφνικά περάσαμε τη γραμμή, ξεπεράσαμε τα όριά μας 
και κάναμε το μεγάλο βήμα για όλη την εταιρία. Ξαφνικά γίναμε οι 
Σύμβουλοι Υγείας & Ασφάλειας που πάντα υποστηρίζουμε ότι 
είμαστε αλλά με έναν απόλυτο και καθολικό τρόπο που ούτε 
είχαμε φανταστεί ποτέ.
Εξυπηρετήσαμε κάθε ανάγκη των πελατών μας ξεχωριστά, 
υποστηρίξαμε τις ανησυχίες τους και τους συμβουλεύσαμε με κάθε 
τρόπο, σχεδιάσαμε νέες υπηρεσίες, δομήσαμε την επιστημονική 
ομάδα R&D, αναπτύξαμε δίκτυο Συμβούλων Δημόσια Υγείας 
πανελλαδικά και δουλέψαμε σε κάθε αίτημα πελάτη μεθοδικά και 
δίπλα στις διοικήσεις και τους εργοδότες, ώστε να νιώθουν ασφαλείς 
και σίγουροι για να παραμείνουν παραγωγικοί και να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.
Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, 
συμβουλεύσαμε τους πελάτες μας προς σύσταση ειδικής Ομάδας 
Διαχείρισης Κρίσης, επανασχεδιάσαμε τη στρατηγική τους και 
δημιουργήσαμε τη νέα τους εργασιακή πραγματικότητα σε συνερ-
γασία με Συμβούλους Δημόσιας Υγείας και θέτοντας ως προτεραιό-
τητα την Υγεία & Ασφάλεια, ως το μοναδικό πυλώνα που ουσιαστικά 
εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών στην 
κρίσιμη αυτή περίοδο.
Σε 3 ημέρες καταφέραμε να δομήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό 
τηλεφωνικό κέντρο 24/7 συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου 
Σύμβουλοι Υγείας απαντούσαν σε κάθε ανάγκη εργοδότη ή 
εργαζόμενου αλλά και μελών των οικογενειών τους, υποστηρίζοντας 
τόσο το ιατρικό σκέλος των ερωτημάτων αλλά και στηρίζοντας ηθικά 
τους ανθρώπους που είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρουν 
απαντήσεις και να νιώσουν πιο σίγουροι για το αύριο.

Βρισκόμαστε στις αρχές Φεβρουαρίου όταν η Ελλάδα βρέθηκε και η ίδια αντιμέτωπη με την 
πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα της πανδημίας, ξεκινώντας ένα ταξίδι επιβίωσης για όλους μας τόσο 
προσωπικά όσο και επαγγελματικά. 

Σχεδιάσαμε πολιτικές τηλεργασίας βάσει των μοντέλων λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, υλοποιήσαμε προγράμματα εκπαιδεύσεων αλλά 
και συνέδρια στα οποία συμμετείχαν προσωπικότητες από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, ώστε απλόχερα να προσφέρουμε γνώση και 
καθοδήγηση στο άγνωστο. Τοποθετήθηκαν Ιατροί και Σύμβουλοι 
Υγείας μόνιμα στις εγκαταστάσεις εταιριών για τη διαχείριση των 
επειγόντων περιστατικών αλλά και την 24ωρη παρακολούθηση του 
προφίλ Υγείας των εργαζομένων και του προφίλ ανοσίας των ίδιων 
των εταιριών.  Επανασχεδιάσαμε χώρους εργασίας, δουλέψαμε στις 
διαδικασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και ιχνηλάτησης στενών επαφών 
και τόσα άλλα.
Βρήκαμε, λοιπόν, τους εαυτούς μας να επανατοποθετούνται ως 
προς το σκοπό μας και να γινόμαστε ένα brand που πρεσβεύει τη 
συμβουλευτική υποστήριξη Υγείας & Ασφάλειας, μία εταιρία που 
νοιάζεται και ξεκάθαρα επηρεάζει τη Δημόσια Υγεία μέσω του έργου 
της στην Επαγγελματική Υ&Α.
Αυτό που έγινε πολύ γρήγορα σαφές είναι ότι το δικό μας «γιατί» δεν 
αρκεί. Το «γιατί» μας άνηκε σε μια παρελθούσα κατάσταση που 
δεν μπορούσε να περιγράψει ποιοι είμαστε πλέον και ποιος είναι 
ο πραγματικός μας ρόλος στην κοινωνία. Υπήρχε μόνο ένας 
τρόπος να δούμε την πραγματικότητα: μέσα από τα μάτια των ίδιων 
μας των πελατών και των ανθρώπων που υποστηρίζουμε και τελικά 
επανασχεδιάζοντας το «γιατί» του ίδιου του θεσμού Υγείας & 
Ασφάλειας.
Άρα γιατί η Υγεία & Ασφάλεια έγινε από τη μια ημέρα στην άλλη ο 
στρατηγικός πυλώνας βιωσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας 
για κάθε οργανισμό; Θα μπορούσαμε να δώσουμε εκατοντάδες 
απαντήσεις κι όλες θα ήταν πραγματικά σωστές. Οι απαντήσεις 
όμως, αν προσπαθήσουμε να τις κατατάξουμε, θα βλέπαμε ότι 
πραγματικά τοποθετούνται όλες σε 3 διακριτές και αλληλε-
ξαρτώμενες οντότητες: People | Brand | Business.

Ένα σύστημα που δεν σέβεται την Υγεία & Ασφάλεια είναι ένα 
τρίπτυχο που καταρρέει στη δομή του, ενώ αντιθέτως ένα 
σύστημα που επενδύει στην ενδυνάμωση της Υγείας & 
Ασφάλειας, προάγει αυτομάτως την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα. Αξίες, γεγονότα και συναισθήματα, όλα όσα αγγίζει η 
Υγεία & Ασφάλεια τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες από τις 3 
παραπάνω οντότητες αποδεικνύοντας έτσι τη σχέση εξάρτησης και 
αλυσιδωτής αντίδρασης μεταξύ τους. 
Ας πάρουμε το παράδειγμα της φήμης. Η φήμη τοποθετείται και 
στις 3 οντότητες People-Brand-Business. Τόσο η εσωτερική όσο και 
η εξωτερική φήμη είναι εξαιρετικά εξαρτώμενες αξίες από την 
προτεραιότητα της Υγείας & Ασφάλειας. Αν το δούμε θετικά, μια 
εταιρία που νοιάζεται για την Υ&Α των άμεσων εμπλεκόμενών της, 
αποκτά τεράστια αξία ως εταιρική ταυτότητα συνυφασμένη με 
ενσυναίσθηση και φροντίδα για τον άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι την 
εμπιστεύονται, οι πελάτες τη στηρίζουν, τμήματα marketing το 
ανακοινώνουν, η επιχειρηματική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά 
και τα αποτελέσματα δείχνουν έως και ανάπτυξη με την ελάχιστη 
δυνατή φθορά λόγω της πανδημίας, καθώς εντοπίζονται ελάχιστα 
κρούσματα, ορθή διαχείρισή τους και μέριμνα για την ασφάλεια 
όλων.
Από την αρνητική σκοπιά όμως, μια εταιρία που αγνοεί τις ανάγκες 
Υγείας & Ασφάλειας είναι μια εταιρία στην οποία οι εργαζόμενοι 
νιώθουν απογοητευμένοι, φοβισμένοι και χάνουν το κίνητρό τους 
καθώς νιώθουν ότι δεν τους νοιάζονται σε μια τόσο δύσκολη 
περίοδο. Γίνονται μη παραγωγικοί και στο τέλος χάνουν την 
εμπιστοσύνη τους και την ευθυγράμμισή τους με το σκοπό της 
εταιρίας. Από στόμα σε στόμα, είτε με την τραγική συνέπεια κάποιου 
δημοσιευμένου συμβάντος κακής διαχείρισης, αυτό γίνεται γεγονός 
για όλους. Οι πελάτες αρνούνται να στηρίξουν το brand, συνεργάτες 

αρνούνται συνέργειες, νομικές συνέπειες φαίνονται προ των πυλών 
και σαφώς το κακό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι 
προφανές.
Δείτε τις λέξεις και ποιες κάνουν νόημα για τη δική σας επιχείρηση 
και τελικά ποιος είναι ο δικός σας πυρήνας Υγείας & Ασφάλειας. 
Έχετε κάνει όντως αρκετά; Έχετε νοιαστεί αρκετά για τους 
ανθρώπους σας κάνοντας τον υγιέστερο και ασφαλέστερο τρόπο 
λειτουργίας κι εργασίας βασική σας προτεραιότητα, βάζετε 
αυτομάτως το δικό σας αποτύπωμα στην ταχύτερη ανάπτυξη κι 
ευημερία του Ανθρώπου και της κοινωνίας.
Δημιουργήστε τη δική σας Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, αν δεν το 
έχετε ήδη κάνει, και μπείτε στο παιχνίδι της Υγείας & Ασφάλειας με 
τον πιο δυνατό σχηματισμό. Διαγνώστε την υπάρχουσα κατάσταση 
της εταιρίας σας  και εντοπίστε σημεία βελτίωσης για να επωάσετε 
την αλλαγή. Ρωτήστε τους ανθρώπους σας, ζητήστε το feedback 
τους, σχεδιάστε τα συστήματα λειτουργίας σας με τη βοήθεια 
ειδικών στη Δημόσια Υγεία και κρατάτε συνεχώς τα δεδομένα 
απόδοσής σας για να εντοπίζετε και να αξιολογείτε την πρόοδό σας.
Πραγματικά όλα μπορούν να γίνουν αν τα σκεφτείτε ως 
προτεραιότητα, όπως πραγματικά είναι. Η Υγεία & Ασφάλεια 
μπορεί να σας ενδυναμώσει ως εταιρία Ηγέτη, να ενισχύσει την 
αποδοτικότητα των εργαζομένων σας και να εξασφαλίσει το 
έδαφος για υψηλά αποτελέσματα σε αυτό το διαρκές παιχνίδι 
προκλήσεων και αλλαγών.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα φροντίζουμε πάντα να το 
υπενθυμίζουμε και να τονίζουμε την αξία της Υγείας & Ασφάλειας με 
κάθε τρόπο. Η σύμπλευσή μας δίπλα σας και το πάθος μας να 
σας υποστηρίζουμε είναι δεδομένα, το μόνο που μένει είναι να 
ξεκινήσει το ταξίδι.
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Όλα όσα 
μας ξεχωρίζουν για εσάς 

Στην Alpha Bank για 
περισσότερα από δέκα χρόνια, 
έχουμε εμπιστευτεί στην 
εταιρία GEP την Υγεία και 

Ασφάλεια των εργαζομένων, ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα για την Τράπεζα αλλά και τους ανθρώπους της. 
Είναι μια πολυετής συνεργασία η οποία χαρακτηρίζεται από 
την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρίας, 
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που έχει παρουσία η 
Τράπεζα και η οποία διέπεται από αρχές υπευθυνότητας, 
συνέπειας, ευελιξίας και επαγγελματισμού. 
Με την GEP έχουμε θέσει εξαρχής κοινούς στόχους, όπως η 
διασφάλιση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, η 
εξάλειψη του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους 
εργασίας και η καθημερινή φροντίδα και πρόνοια της υγείας 
όλων των Εργαζομένων μας, οι οποίοι επιτυγχάνονται στο 
έπακρο. 
Η καθημερινή μας επικοινωνία και ενημέρωση από την 
Ομάδα της GEP, ο τρόπος οργάνωσης, η άψογη 
κατανομή των εργασιών, καθώς και η παρακολούθηση 
των κοινών μας επιχειρησιακών στόχων σε θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας, έχουν συντελέσει στη διατήρηση 
και συνέχεια της συγκεκριμένης εξαιρετικής συνεργασίας.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πολλά ακόμη χρόνια 
παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Μαγδαληνή Γ. Μπέκα
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Η συνεργασία της AEGEAN με την GEP 
τα τελευταία επτά ( 7 ) έτη αφορά τη 
συμβουλευτική υποστήριξή μας κυρίως 
με τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 
και Ιατρού Εργασίας σε ολόκληρη τη 
χώρα. Η συνεργασία είναι σε υψηλό 

επαγγελματικό επίπεδο, χωρίς ουσιαστικές χρονοτριβές και 
με υψηλό το αίσθημα της επικοινωνίας. 
Ξεχωρίζει ως μία εταιρία / συνεργάτης με την ουσιαστική 
σημασία της λέξης.
Συνεργασία, ταχύτητα επίλυσης θεμάτων, ευγένεια και 
ανταγωνιστικό κόστος, αυτές είναι οι λέξεις που μπορούν να 
χαρακτηρίσουν τη GEP.

Αντώνης Παυλάκης
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η συνεργασία μας με την GEP 
ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις 

εγκαταστάσεις μας στην Ελληνική Επικράτεια. Η συνεργασία 
μας επεκτάθηκε και στην κάλυψη των εργοταξίων μας με την 
ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών για την ανέγερση των 
Ανεμογεννητριών. Επιπλέον, η κάλυψη των εργοταξίων μας 
με Ιατρικές Υπηρεσίες αποτελεί μέρος της συνεργασίας μας 
όπως και οι μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων.
Με γνώμονα την πολυετή μου εμπειρία στο χώρο της 
Υγιεινής & Ασφάλειας σε Εθνικό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο 
και λαμβάνοντας υπόψιν τη μέχρι τώρα μακροχρόνια 
συνεργασία με την GEP, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την 
εμπειρία μας με την GEP ως εξαιρετική. 
Από την αρχή της Υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η 
υποστήριξη της GEP για την προετοιμασία, συντονισμό και 
διαχείριση της κρίσης έχει αποδειχθεί κρίσιμη για την 
προστασία του εργατικού δυναμικού της εταιρίας μας.
Η GEP έχει αποδείξει ότι προσεγγίζει τον πελάτη ως 
συνεργάτη και όχι ως πελάτη μόνο, με αποτέλεσμα να 
προσπαθεί πάντα να υποστηρίξει και να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις που τίθενται από τον πελάτη σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, ανάλογα με το θέμα. 
Το μεγάλο δίκτυο συνεργατών της GEP, προσφέρει άμεσα 
λύσεις που για κάθε επιχείρηση είναι το τελικό ζητούμενο. 
Γρήγορη και ποιοτική ανταπόκριση.

Μιλτιάδης Σπυριδάκης
Head of HSE Greece & MENA
MED QSE 

Η συνεργασία της EGP με την GEP κοντεύει 
να κλείσει 10 χρόνια και περιλαμβάνει 
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στα έργα εν 
λειτουργία, υπηρεσίες συντονιστή ασφαλείας 

στα υπό κατασκευή έργα καθώς και πληθώρα εκπαιδεύσεων 
σε θέματα ασφαλείας, μελέτες ασφαλείας καθώς και άλλες 
υπηρεσίες μέσα στο διάστημα αυτών των 10 ετών 
συνεργασίας. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι 
άψογη. Είναι άψογη γιατί βασικό μέλημα της GEP είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη δίνοντας 
προστιθέμενη αξία σε οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω των 
πολύ έμπειρων και με μεγάλη επάρκεια συνεργατών που 
διαθέτει. Στη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν 
ήταν το ζητούμενο μόνο η συμμόρφωση με τις νομικές 
απαιτήσεις στο θέματα ΥΑΕ και αυτό είναι κάτι που τη 
χαρακτηρίζει. Αυτό που ξεχωρίζει τη συνεργασία μας είναι ότι 
μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για συνεχή βελτίωση και το 
ίδιο όραμα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που στο επίκεντρο 
βρίσκεται η ευημερία όλων των εργαζομένων αλλά και 
όλης της κοινωνίας γενικότερα. 

Νίκος Σκανδάλης
Head of HSEQ Europe

Στη WIND αντιμετωπίζουμε την 
προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των 
ανθρώπων μας ως προτεραιότητα, 
άρρηκτα δεμένη με την επιχειρηματική 

επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μας. Στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουμε, η 
GEP έχει υποστηρίξει τη WIND με επιτυχία για πάνω από 10 
χρόνια, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως παροχή 
υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε., ειδικές μελέτες και νομική 
υποστήριξη, με επαγγελματισμό και συνέπεια. Η GEP έχει 
ξεχωρίσει διαχρονικά για την ποιότητα των υπηρεσιών της, 
αλλά και για το επίπεδο συνεργασίας, την άμεση απόκριση, 
την κατανόηση στις επιχειρηματικές ανάγκες της WIND και 
το ανταγωνιστικό κόστος. Η GEP είναι ένας έμπιστος 
συνεργάτης στην υλοποίηση των στρατηγικών μας και 
στη διαρκή μας βελτίωση.   

Ανδρέας Μπιλάλης
Facilities Management Director 
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Η GEP παρέχει στην εταιρία 
μας Συμβουλευτικές Υπηρεσί-
ες Υγείας & Ασφάλειας σε 

διάφορα επίπεδα αλλά και μέσω των υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας σε περισσότερους από 2800 
εργαζόμενους τα τελευταία 13 χρόνια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι σήμερα συνεργασίας μας, η 
GEP καλύπτει στο ακέραιο τις συμβατικές της υποχρεώσεις 
και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα 
για εμάς η GEP ξεχωρίζει για την έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση για αλλαγές στη νομοθεσία κανόνων υγιεινής & 
ασφάλειας, το συμβουλευτικό της χαρακτήρα, κυρίως σε 
θέματα που σχετίζονται με τα Τεχνικά Τμήματα των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας και την άμεση ανταπόκριση όλων 
των τμημάτων σε ερωτήματά μας. Η πολυετής εμπειρία, το 
εξειδικευμένο προσωπικό και η άμεση ανταπόκριση της 
GEP είναι οι λόγοι που δίνουν υψηλή αξία στη συνεργασία 
μας.

Γιώργος Κουμαρτζής
Chief People Officer

Η GEP έχει λειτουργήσει συμβου-
λευτικά σε ένα ευρύ κύκλο θεμάτων 
σχετικών με την Υγεία, Ασφάλεια 

και την Περιβαλλοντική διαχείριση στον Όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Η 
συνεργασία μας ξεκίνησε από το 2007 και στη γκάμα των 
υπηρεσιών που μας παρέχει εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η 
κάλυψη αναγκών μας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 
καθηκόντων Συντονιστών / Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας, η νομική υποστήριξη σε θέματα διερεύνησης 
εργατικών ατυχημάτων, καθώς και η day-to-day υποστήριξη 
για την επίλυση ή συντονισμό διαφόρων θεμάτων που 
άπτουν την προστασία και την αναβάθμιση της κουλτούρας 
των εργαζομένων.
Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη συνεργασία μου με την 
GEP τα τελευταία χρόνια θα τη χαρακτήριζα θετική, 
αναγνωρίζοντας τον υψηλό επαγγελματισμό και τη βαθιά και 
ολοκληρωμένη γνώση που διαθέτει γύρω από τα θέματα της 
Υγείας & Ασφάλειας, καθώς επίσης το μεθοδικό και 
αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ιδιαίτερα 
και αρκετά πολύπλοκα έργα του Ομίλου μας έως σήμερα 
όπως για παράδειγμα κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, 
θερμοηλεκτρικών σταθμών κλπ.
Είναι ontime και fully alert οποτεδήποτε κληθεί, μέσα από 
ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων και καταξιωμένων συνεργατών 
της. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κουλτούρας 
των εργαζομένων του Ομίλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η άριστη 
συνεργασία με την GEP εξασφαλίζει σε διαρκή βάση τη 
διατήρηση του στόχου του Ομίλου που δεν είναι παρά «Η 
θεμελιώδης αξία της Προστασίας της Υγείας και της 
Ασφάλειας των ανθρώπων του».
Για τον Όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ η GEP ξεχωρίζει λόγω του 
υψηλού knowhow που διαθέτει στη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας της εργασίας, γεγονός που όχι μόνο την 
ξεχωρίζει στον κλάδο της, αλλά ειδικά για εμάς αποτελεί 
μια ασφαλή επιλογή για την κάλυψη και υποστήριξη 
νευραλγικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με την 
ασφάλεια στην εργασία.
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Chief Executive Officer

Καθημερινή πηγή έμπνευσης, δημιουργίας και προσφοράς, 
αυτό είναι η GEP για μένα.
Και νιώθω πραγματικά τυχερός που ηγούμαι ενός οργανισμού, 
μέσα στον οποίο αναπτύχθηκα και το προσωπικό μου όραμα 
ταυτίζεται με το εταιρικό προάγοντας διαρκώς τις θεμελιώδεις 
αξίες της ζωής, την Υγεία και την Ασφάλεια. Περήφανος για την 
όλο και μεγαλύτερη οικογένεια μας που αποτελείται από 
αφοσιωμένους ανθρώπους, που δίνουν καθημερινά τον 
καλύτερό τους εαυτό, παθιασμένοι για το καλύτερο αποτέλεσμα 
και το μέγιστο κοινωνικό αποτύπωμα. Εύχομαι η GEP να 
συνεχίζει να διαμορφώνει συνειδήσεις και να καθιερώνει την 
κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας σε όλο το εύρος της 
κοινωνίας και της χώρας μας.

ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Chief Operations Officer

Την πορεία της GEP, από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα, έτυχε 
να την παρακολουθώ μέσα από διάφορους ρόλους: αρχικά του 
επιθεωρητή εργασίας, αργότερα του ανταγωνιστή και τα 
τελευταία χρόνια του συνεργάτη. Αν και τα συναισθήματα που 
κυριαρχούν κάθε φορά διαφέρουν, υπάρχει ένας κοινός 
παρονομαστής: η αναγνώριση της ικανότητας της GEP για 
συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη. Μέλος σήμερα του 
οργανισμού της, αναγνωρίζω τη συνταγή της επιτυχίας της που 
θεωρώ ότι είναι η συνεχής αναζήτηση νέων χρήσιμων για τη GEP 
επιχειρηματικών προκλήσεων και συνεργασιών και η ταχύτατη 
μελέτη και υλοποίησή τους. Εύχομαι να διατηρήσει αυτόν το 
δυναμικό χαρακτήρα της και να πετυχαίνει τους στόχους της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
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Η GEP διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία, εξειδίκευση και 
ετοιμότητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί 
ο Όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ, για αυτό και την εμπιστευόμαστε

Φίλιππος Τεπασκουάλος
Corporate HSE Manager
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Chief Executive Officer
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ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Chief Operations Officer
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CUSTO�ERS’   TESTI�ONIALS
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Φίλιππος Τεπασκουάλος
Corporate HSE Manager



Βάλια Τσοπόκη
Scientific Manager - Health Department

Σπύρος Πριμηκύριος
Scientific Director - Occupational Safety

Χαράλαμπος Μονογυιός
Construction and Industrial Projects Manager
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MEET THE   MANAGEMENT TEAM 

20 ΧΡΟΝΙΑ   ΣΤΗ GEP

Μαρία Σταυρούλια
Occupational Health Department Manager

Εύη Σγούρου
Occupational Safety Department Manager

Βασίλης Αθανασιάδης
Business Development Manager North Greece

Αγλαΐα Βασιλάκη
Customer Administration Department Manager

Ηρώ Φακή
Business Development Manager

Νίκος Ζαΐρης
Process Development 

& Standardization Department Manager

Νατάσσα Μπέτση
Sales & Contracts 
Coordinator

Βασιλική Αρχόντα
Finance & Accounting
Activities Coordinator

ΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Chief Commercial Officer

Η GEP είναι από τις ελάχιστες οικογένειες που δεν φοβούνται 
την αλλαγή, την εξέλιξη και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 
Ένα όραμα τόσο στιβαρό που δημιουργεί αιτία και σκοπό σε 
κάθε άνθρωπο που εργάζεται για αυτήν. Σε ανεξάρτητους 
χρόνους και παράλληλες ζωές, όλοι νιώθουμε το πάθος του να 
εργαζόμαστε για τον άνθρωπο και αυτό είναι τόσο μεγαλύτερο 
και τόσο ανώτερο από εμάς που δεν μπορεί παρά να είναι το 
άστρο που ακολουθούμε καθημερινά. Εμπνευσμένοι από την 
Υγεία & Ασφάλεια και παρακινούμενοι από την αγάπη για το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δε σταματάμε ποτέ να κοιτάζουμε 
μπροστά για να δίνουμε ακόμα περισσότερα και να 
βελτιωνόμαστε για όλους όσοι μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα 
χρόνια. Εύχομαι στη GEP να μη σταματήσει ποτέ να οραματίζεται 
τόσο δυνατά, να μην επιτρέψει σε κανένα λόγο να διακόψει τη 
μαγεία της εξέλιξής της και να παραμείνει πάντα τόσο αεικίνητη 
και πρωτοπόρος σε ό,τι κάνει.                                                                

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Chief Financial Officer

Έχω την τύχη και τη χαρά να είμαι μέλος στην ομάδα της GEP 
από το 2011, τότε που η εταιρία είχε ήδη εδραιωθεί ως ηγέτιδα 
δύναμη στον κλάδο και έθετε τα θεμέλια προκειμένου να αλλάξει 
τα δεδομένα της αγοράς και να πρωτοπορήσει δημιουργώντας 
ένα τεχνολογικά μοντέρνο οργανισμό με καινοτόμες υπηρεσίες 
που στοχεύει στη δημιουργία κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας 
για κάθε άνθρωπο. Μέσα στο DNA της GEP βρίσκεται ως 
κινητήριος δύναμη η διαρκής αναζήτηση και όρεξη για το νέο, για 
το άγνωστο, για εξέλιξη, και είναι αυτό που την έχει οδηγήσει 
μέχρι σήμερα στην επιτυχία και την κάνει ξεχωριστή. Για εμένα 
τόσο η GEP όσο και οι άνθρωποί της είναι η δεύτερη μου 
οικογένεια και εύχομαι όλοι μαζί να συνεχίσουμε να πορευόμαστε 
με το ίδιο πάθος πρεσβεύοντας καθημερινά το όραμα και τις 
αξίες της GEP.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ 
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2,000 τετραγωνικά μέτρα στεγάζουν γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, 
ιατρεία, αποδυτήρια αλλά και πρότυπες αίθουσες εκπαιδεύσεων τόσο 
φυσικής παρουσίας όσο και e-learning. 

Στο σύνολο των χώρων δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην αισθητική αλλά 
και τη χαρούμενη διάθεση σε κάθε σημείο, ώστε να δίνεται η έμφαση που 
απαιτείται στο well-being των εργαζομένων και των επισκεπτών. 
Στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και εσωτερικά, σημείο σταθμό για τη 
GEP αποτέλεσε η δημιουργία του training center βάσει των αναγκών του 
προτύπου GWO, για την απαραίτητη προσομοίωση των χώρων 
διάσωσης και ανάπτυξης των πιθανών μοντέλων έκτακτης ανάγκης, στα 
οποία εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι σε ύψος είτε σε ανεμογεννήτριες 
είτε σε άλλους κλάδους με ιδιαίτερες απαιτήσεις εκπαίδευσης Υγείας & 
Ασφάλειας.

Τον Ιούνιο του 2019 η εταιρία εγκαινίασε τα νέα της γραφεία κι εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Σε έναν χώρο 5 στρεμμάτων η GEP ανέπτυξε 
τις κτιριακές υποδομές της, ώστε να υποστηρίξει τόσο τις διοικητικές της 
υπηρεσίες όσο και την εμβάθυνσή της στον τομέα της εκπαίδευσης.

16 17

Ο ΟΜΙΛΟΣ   GEP ΟΙ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας

στην Ελλάδα.

Η Qualiment θυγατρική εταιρία 
του ομίλου GEP ιδρύθηκε το 
2008 και είναι εξειδικευμένη 
εταιρία στην Υγιεινή και 
Ασφάλεια των τροφίμων. 

 H Nova Exypp θυγατρική εταιρία του 
ομίλου GEP ιδρύθηκε το 2009, και είναι 

μια ανεξάρτητη εταιρία παροχής 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για 
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

2
Η PCS2 αποτελεί μέλος του ομίλου 
εταιριών της GEP και 
δραστηριοποιείται στον τομέα 
παροχής μελετών και σχεδίων 
ιδιωτικών υπηρεσιών Ασφάλειας και 
cyber security, καλύπτοντας ένα 
μεγάλο εύρος αναγκών Ασφάλειας 
για τους πελάτες της.

Η EUROCORE Consulting εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι ένα 
ισχυρά αναπτυσσόμενο μέλος του Ομίλου GEP. Παρέχει 

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματική 
τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου 

φορέα. Η εταιρία εστιάζει στις συμμετοχές σε παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργώντας 

ανεξάρτητα είτε με τη σύμπραξη άλλων οργανισμών.  

H HSW Consulting είναι η νέα εταιρία του Ομίλου που εδρεύει 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος της ίδρυσής της είναι το 
υποστηρικτικό έργο στις υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και η 
εξέλιξη και ανάπτυξη του δικτύου πελατών και συνεργατών 
στην τοπική αγορά.  

CONSULTING

Η  G E P  Σ Ε  Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Α

367 Εργαζόμενοι & Συνεργάτες

13.200 Εγκαταστάσεις πανελλαδικά

250.000 Εργαζόμενοι πελατών καλύπτονται με υπηρεσίες μας

2.500 Πελάτες

7.000.000€ Κύκλος εργασιών
Πρόβλεψη κύκλου εργασιών:

7.500.000€ 

 2020
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΣ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ  

Τα τμήματα Υγείας & Ασφάλειας της GEP αποτελούν ανεξάρτητες ομάδες, το έργο των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται πανελλαδικά. Απαρτίζονται από Επιστήμονες Υγείας και Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, με 
σκοπό να παρέχουν γνώση και να συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της GEP με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο. Το δίκτυο των συνεργατών της εταιρίας, που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται από Ιατρούς Εργασίας, 
Ιατρούς, Μηχανικούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Τεχνικούς Ασφάλειας, Διασώστες, Εξειδικευμένους Εκπαιδευτές κ.α. 
και βρίσκεται σε άμεση και συνεχή διάδραση συνεργασίας με τα τμήματα Υγείας και Ασφάλειας της GEP. Με τη δομή 
οργάνωσης, τις κατάλληλες διαδικασίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων, εξασφαλίζεται 
η προοδευτική εξέλιξη του δικτύου μέσω εκπαιδεύσεων, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ενημέρωσης.
Η GEP φροντίζει να κρατά διαρκώς υψηλά την ποιότητα των υπηρεσιών της και αναζητά συνεχώς νέες καινοτόμες υπηρεσίες 
και λύσεις προκειμένου να προάγει την ύψιστη αξία της Υγείας & Ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Τόσο στο πεδίο όσο και με 
προληπτικές δράσεις ανάπτυξης κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας, το επιστημονικό έργο της GEP δρα υποστηρικτικά στις 
διοικήσεις των επιχειρήσεων στο πρωταρχικό μέλημά τους για τη φροντίδα και υγεία των εργαζομένων τους.

ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας
• Ιατρός Εργασίας 
• Ιατρός Προσωπικού
• Επαγγελματίες Υγείας
• Ιατρικές Εξετάσεις
• Εμβολιαστικά Προγράμματα

Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
• Ιατρός Έργου 
• Νοσηλευτής Έργου 
• Υπηρεσίες Διάσωσης 
• Διαχείριση Εξοπλισμού Πρώτων Βοηθειών
• Στελέχωση σταθμών Πρώτων Βοηθειών

Ειδικές Υπηρεσίες Υγείας
• Προγράμματα αγωγής υγείας:
 • Διατροφή
 • Άσκηση
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Εργονομία

Εκπαιδεύσεις Υγείας
• Βασική υποστήριξη ζωής στον ενήλικα (BLS) 
 (GWO Certified)
• Βασική υποστήριξη ζωής στον ενήλικα με τη χρήση 
 ΑΕΑ (BLS-AED)
• Εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής στον ενήλικα (ALS)
• Βασική υποστήριξη ζωής στο παιδί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Ασφάλειας
• Τεχνικός Ασφάλειας
• Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας
• Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
• Μελέτες Διαδικασίας Εκκένωσης
• Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης
• Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας

Κατασκευαστικά & Βιομηχανικά Έργα
• Τεχνικός Ασφάλειας
• Συντονιστής Ασφάλειας
• Σύμβουλος Ασφάλειας Έργου
• ΣΑΥ – ΦΑΥ

Μελέτες & Ειδικά Έργα Ασφάλειας
• Μετρήσεις παραγόντων
• Μελέτες Προστασίας από Εκρήξεις (ATEX)
• Πρόγραμμα Ασφάλειας Βασισμένης στη Συμπεριφορά 
 και Έρευνα Κουλτούρας Ασφάλειας (BBS)
• Μελέτες Αντιμετώπισης Κινδύνων από Βιομηχανικά 
 Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (SEVESO)

Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας 
• Πυρασφάλεια - Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 
 (GWO certified)
• Εξειδικευμένες Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας 
 ανά δραστηριότητα και χώρο εργασίας  
• Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου (GWO certified)
• Εργασία σε ύψος (GWO certified)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στην πρωτόγνωρη αυτή νέα πραγματικότητα, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν υποστηρικτικά στον 
εργαζόμενό τους και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η GEP με την επιστημονική γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία της 
αναπτύσσει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών υπό το πρίσμα της Υγείας και Ασφάλειας, του πλέον στρατηγικού πυλώνα 
καταλυτικής σημασίας για τη συνέχιση και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Με το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του εξατομικευμένου πλάνου λειτουργίας που δομείται βάσει των αναγκών 
κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, επιτυγχάνουμε την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησής σας, τη μέγιστη δυνατή 
συμβολή στη θωράκιση της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών σας, την ετοιμότητά του οργανισμού σας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαχείρισης κρίσεως, τη μείωση του υγειονομικού, οικονομικού και νομικού σας ρίσκου, την 
προαγωγή της θετικής φήμης της εταιρίας σας μέσω καλής πρακτικής και ενσυναίσθησης και τη συμβολή σας στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο για τη διασφάλιση της μείωσης διασποράς του κορωναϊού.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Dedicated Medical Advisor
• Τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαχείριση της πανδημίας
• Πρωτόκολλα λειτουργίας επιχειρήσεων 
• Διαδικασία διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος
• Διαδικασίες εισόδου-εξόδου εργαζομένων | επισκεπτών
• Φυσική παρουσία Ιατρών και επαγγελματιών υγείας 
• Εκπαίδευση εργαζομένων στα μέτρα προφύλαξης

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στις ισχύουσες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς προκύπτει όλο και πιο έντονα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, η ανάγκη 
για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και η εναρμόνισή τους σε Διεθνή Πρότυπα. H GEP αναλαμβάνει το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 
Παράλληλα η έμπειρη in house ομάδα που αποτελείται από εξειδικευμένους Νομικούς Συμβούλους (Legal Department), 
πληροφορικούς (IT Department), καθώς και ειδικούς Συμβούλους Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης είναι σε θέση να 
παρέχουν την πληρέστερη δυνατή συμμόρφωση και το καλύτερο αποτέλεσμα για την αειφόρο ανάπτυξη, βιωσιμότητα και 
επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR | DPO)
• Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22301)
• ADR
• Περιβαλλοντική Διαχείριση
• Επενδυτικά Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΑΜΟΥ 51 & ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 25 | T. 210 940 5866 | F. 210 948 0508 | E: info@gepgroup.gr
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ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ  

Τα τμήματα Υγείας & Ασφάλειας της GEP αποτελούν ανεξάρτητες ομάδες, το έργο των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται πανελλαδικά. Απαρτίζονται από Επιστήμονες Υγείας και Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, με 
σκοπό να παρέχουν γνώση και να συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της GEP με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο. Το δίκτυο των συνεργατών της εταιρίας, που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται από Ιατρούς Εργασίας, 
Ιατρούς, Μηχανικούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Τεχνικούς Ασφάλειας, Διασώστες, Εξειδικευμένους Εκπαιδευτές κ.α. 
και βρίσκεται σε άμεση και συνεχή διάδραση συνεργασίας με τα τμήματα Υγείας και Ασφάλειας της GEP. Με τη δομή 
οργάνωσης, τις κατάλληλες διαδικασίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων, εξασφαλίζεται 
η προοδευτική εξέλιξη του δικτύου μέσω εκπαιδεύσεων, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ενημέρωσης.
Η GEP φροντίζει να κρατά διαρκώς υψηλά την ποιότητα των υπηρεσιών της και αναζητά συνεχώς νέες καινοτόμες υπηρεσίες 
και λύσεις προκειμένου να προάγει την ύψιστη αξία της Υγείας & Ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Τόσο στο πεδίο όσο και με 
προληπτικές δράσεις ανάπτυξης κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας, το επιστημονικό έργο της GEP δρα υποστηρικτικά στις 
διοικήσεις των επιχειρήσεων στο πρωταρχικό μέλημά τους για τη φροντίδα και υγεία των εργαζομένων τους.

ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας
• Ιατρός Εργασίας 
• Ιατρός Προσωπικού
• Επαγγελματίες Υγείας
• Ιατρικές Εξετάσεις
• Εμβολιαστικά Προγράμματα

Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
• Ιατρός Έργου 
• Νοσηλευτής Έργου 
• Υπηρεσίες Διάσωσης 
• Διαχείριση Εξοπλισμού Πρώτων Βοηθειών
• Στελέχωση σταθμών Πρώτων Βοηθειών

Ειδικές Υπηρεσίες Υγείας
• Προγράμματα αγωγής υγείας:
 • Διατροφή
 • Άσκηση
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Εργονομία

Εκπαιδεύσεις Υγείας
• Βασική υποστήριξη ζωής στον ενήλικα (BLS) 
 (GWO Certified)
• Βασική υποστήριξη ζωής στον ενήλικα με τη χρήση 
 ΑΕΑ (BLS-AED)
• Εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής στον ενήλικα (ALS)
• Βασική υποστήριξη ζωής στο παιδί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Ασφάλειας
• Τεχνικός Ασφάλειας
• Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας
• Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
• Μελέτες Διαδικασίας Εκκένωσης
• Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης
• Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας

Κατασκευαστικά & Βιομηχανικά Έργα
• Τεχνικός Ασφάλειας
• Συντονιστής Ασφάλειας
• Σύμβουλος Ασφάλειας Έργου
• ΣΑΥ – ΦΑΥ

Μελέτες & Ειδικά Έργα Ασφάλειας
• Μετρήσεις παραγόντων
• Μελέτες Προστασίας από Εκρήξεις (ATEX)
• Πρόγραμμα Ασφάλειας Βασισμένης στη Συμπεριφορά 
 και Έρευνα Κουλτούρας Ασφάλειας (BBS)
• Μελέτες Αντιμετώπισης Κινδύνων από Βιομηχανικά 
 Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (SEVESO)

Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας 
• Πυρασφάλεια - Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 
 (GWO certified)
• Εξειδικευμένες Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας 
 ανά δραστηριότητα και χώρο εργασίας  
• Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου (GWO certified)
• Εργασία σε ύψος (GWO certified)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στην πρωτόγνωρη αυτή νέα πραγματικότητα, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν υποστηρικτικά στον 
εργαζόμενό τους και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η GEP με την επιστημονική γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία της 
αναπτύσσει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών υπό το πρίσμα της Υγείας και Ασφάλειας, του πλέον στρατηγικού πυλώνα 
καταλυτικής σημασίας για τη συνέχιση και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Με το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του εξατομικευμένου πλάνου λειτουργίας που δομείται βάσει των αναγκών 
κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, επιτυγχάνουμε την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησής σας, τη μέγιστη δυνατή 
συμβολή στη θωράκιση της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών σας, την ετοιμότητά του οργανισμού σας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαχείρισης κρίσεως, τη μείωση του υγειονομικού, οικονομικού και νομικού σας ρίσκου, την 
προαγωγή της θετικής φήμης της εταιρίας σας μέσω καλής πρακτικής και ενσυναίσθησης και τη συμβολή σας στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο για τη διασφάλιση της μείωσης διασποράς του κορωναϊού.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Dedicated Medical Advisor
• Τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαχείριση της πανδημίας
• Πρωτόκολλα λειτουργίας επιχειρήσεων 
• Διαδικασία διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος
• Διαδικασίες εισόδου-εξόδου εργαζομένων | επισκεπτών
• Φυσική παρουσία Ιατρών και επαγγελματιών υγείας 
• Εκπαίδευση εργαζομένων στα μέτρα προφύλαξης

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στις ισχύουσες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς προκύπτει όλο και πιο έντονα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, η ανάγκη 
για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και η εναρμόνισή τους σε Διεθνή Πρότυπα. H GEP αναλαμβάνει το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 
Παράλληλα η έμπειρη in house ομάδα που αποτελείται από εξειδικευμένους Νομικούς Συμβούλους (Legal Department), 
πληροφορικούς (IT Department), καθώς και ειδικούς Συμβούλους Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης είναι σε θέση να 
παρέχουν την πληρέστερη δυνατή συμμόρφωση και το καλύτερο αποτέλεσμα για την αειφόρο ανάπτυξη, βιωσιμότητα και 
επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR | DPO)
• Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22301)
• ADR
• Περιβαλλοντική Διαχείριση
• Επενδυτικά Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
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