ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα όλων των δραστηριοτήτων και
βασική ευθύνη τόσο για την διοίκηση όσο και για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην διασφάλιση
συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, παρακολουθεί και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ταυτοχρόνως διεξάγει
συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών μείωσης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
Η πολιτική της εταιρίας μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:
 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων, π.χ.
πελατών.
 Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και
ασφάλεια στην Εργασία
 Συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη
ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον
 Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα,
τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των
ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας.
 Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και
μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών
κινδύνων.
 Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και
διαδικασιών για την θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για
την ΥΑΕ
Με την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά το
πρότυπο OHSAS 18001: 2007 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον άνθρωπο
και δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος. Η
πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση της
διοίκησης της εταιρίας για:
 την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και την
διαρκή βελτίωση της επίδοσης της ΥΑΕ
 την συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και άλλες
απαιτήσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία της εταιρείας, ανασκοπείται κατά την
ετήσια ανασκόπηση από την Διοίκηση.
Η παρούσα πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται
και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο
μέρος.
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