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Αν η φράση αυτή δεν είναι πράσινη το έγγραφο είναι μη ελεγχόμενο. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Η εταιρία έχει ως βασική αρχή τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις τις σχετικές με 
την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία στην προσπάθειά της να παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους 
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζει ότι υπεργολάβοι, επισκέπτες ή άλλοι 
εξωτερικοί φορείς δεν επηρεάζονται αρνητικά από τις εργασίες της.    
 
Η εταιρία, στα πλαίσια της διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία, δεσμεύεται στα παρακάτω : 
 

• Συνεργάζεται σχετικά με άλλες εταιρίες, πελάτες, εξωτερικούς συνεργάτες, υπεργολάβους, 
κρατικές ή τοπικές αρ 

• χές και γενικά με όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας 
για την επίτευξη των στόχων της.   

 

• Στη παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την πλήρη εφαρμογή της Πολιτικής της και 
του Συστήματος Διαχείρισης Υ.Α.Ε. 

 

• Στη διασφάλιση επαρκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων των 
εργαζομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η παροχή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών, οδηγιών και εκπαίδευσης.  

 

• Σε όλους τους εργαζομένους παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με 
την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και ότι ενθαρρύνονται όλοι να συμμετέχουν στη 
συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.   

 

• Στην πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και στη 
διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
εργασίας. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και 
λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο 
ISO 45001. 
 
Η διοίκηση της εταιρίας, υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Διαχείρισης Υ.Α.Ε που εφαρμόζει, και 
παρέχει τους απαιτούμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, για την υποστήριξη και 
υλοποίηση της πολιτικής. 
 
Ο εκπρόσωπος της Εταιρίας 
 
Ημερομηνία: 2-3-2020 
 


