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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αποτελεί βασική Πολιτική της εταιρείας, η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού 

περιβάλλοντος, και η ανάπτυξη της συνείδησης υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργαζομένους και 

τους συνεργάτες. Η επιτυχία της Πολιτικής αυτής βασίζεται στη συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή 

του συνόλου των εργαζομένων τόσο στα γραφεία, όσο και στα συνεργεία και στις αποθήκες και σε κάθε 

χώρο που η εταιρεία παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, είναι το 

βασικότερο στοιχείο των σημερινών συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής. Η κοινωνία στο σύνολό 

της έχει αντιληφθεί ότι, τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες προκαλούν ανθρώπινο 

πόνο, κοινωνικά προβλήματα και σοβαρές οικονομικές συνέπειες στις επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς 

φορείς και γενικά στην οικονομία της χώρας. Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι συνέπειες επιμερίζονται σε 

όλους. 

Για την επιτυχία της Πολιτικής της, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα 

διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 / 

ΕΛΟΤ 1801:2008. Εφαρμόζοντας το ανωτέρω Σύστημα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί στα παρακάτω: 

 Πρόληψη των εργασιακών κινδύνων και ασθενειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή 

των προϊόντων και υπηρεσιών και αφορούν εργαζόμενους, υπεργολάβους και επισκέπτες 

 Πλήρης συμμόρφωση με όλους του νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 

 Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων που ενδεχομένως να 

προκύψουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

 Συστηματική διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στους χώρους 

εργασίας 

 Συστηματική επιδίωξη για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία 

Για την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε: 

 Ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

 Συμμόρφωση των εργαζομένων και εργολάβων με τα μέτρα ασφάλειας της εταιρείας 

 Εκτίμηση των ειδικών κινδύνων σε κάθε δραστηριότητα και επιμέρους εργασία 

 Ανάπτυξη διαδικασιών, οδηγιών, συστηματικών ελέγχων και επιθεωρήσεων 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων. 

Κάθε στέλεχος της εταιρείας, έχει ως πρώτη προτεραιότητα να διαφυλάσσει την Ασφάλεια και 

Υγεία των εργαζομένων, των εργολάβων, των επισκεπτών, ή άλλων τρίτων ατόμων που 

παραβρίσκονται στους χώρους εργασίας. Τα στελέχη της εταιρείας οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό 

παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς. 
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