
 
ΕΝΤΥΠΟ Ε 1.1.4: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα 
την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  
 
Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται : 
 

• Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των 
εργαζομένων. 

• Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την μείωση των κινδύνων στην εργασία 
και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 

• Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση του συστήματος διαδικασιών Υγείας και 
Ασφάλειας στο σύνολό του. 

• Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας και την συμμετοχή από 
όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους. 

• Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας σε 
περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού 
εγκαταστάσεων. 

• Στην τήρηση αρχείων ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου Υγείας και Ασφάλειας με 
σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης. 

• Στη συνεχή διαβούλευση και επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας. 

• Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. 

• Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, 
την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια είναι το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που έχει 
αναπτύξει και εφαρμόζει. 
 
Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της 
πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης με το διεθνές πρότυπο ISO 45000:2018. 
Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την 
ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των 
διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία 
συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη 
βελτίωσή του. 
Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.  
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