ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η εφαρμογή και η υιοθέτηση κατ’ ελάχιστον των κανόνων
Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Η&S) που θεσπίζονται τόσο από την Ελληνική Νομοθεσία
και τα διεθνή πρότυπα.
Η εταιρεία έχει υποχρέωση, να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ευημερίας τους
(wellbeing).
Σε όλο τον οργανισμό εφαρμόζονται αυστηρές προδιαγραφές διοίκησης και ελέγχου σε θέματα
Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους τομείς εργασίας. Οι προδιαγραφές είναι σχεδιασμένες ώστε
σε όλες τις δραστηριότητες να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων αλλά και εκείνων
που επηρεάζονται από αυτές.
Οι νομικές απαιτήσεις αποτελούν το αρχικό μέτρο συμμόρφωσης των ενεργειών της εταιρείας.
Επιπλέον, γίνεται συνεχής προσπάθεια να εφαρμόζονται καλές πρακτικές.
Η εταιρεία μας αναπτύσσει, υλοποιεί και βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης επιδιώκει μέσα από την
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και των συνεργατών της την προαγωγή των θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής και την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας, η εταιρεία έχει καθορίσει τα εξής:
•
•
•

Δημιουργία τμήματος Health & Safety
Απασχόληση Τεχνικών Ασφαλείας & Ιατρών Εργασίας
Συνεργασία με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π)

Στο πλαίσιο του συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προβλέπονται και
υλοποιούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
✓

Η πολιτική επιβεβαιώνεται και υποστηρίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας η οποία
αναγνωρίζει ότι:
▪ Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής
εργασίας.
▪ Οι καλές πρακτικές υλοποιούνται με τη δέσμευση της διοίκησης.
▪ Η ασφαλής εργασία είναι υποχρέωση όλων.
▪ Η προώθηση θετικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας.
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•

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την συμμετοχή των εργαζομένων στην λειτουργία του
Συστήματος Υ&Α. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα προγράμματα Υγείας, Ασφάλειας &
ευημερίας (wellbeing) είναι απαραίτητη για την συνεχή βελτίωση και επιτυχία.

•

Για όλους τους τομείς της εταιρείας αναλύονται και καθορίζονται προδιαγραφές και
καθήκοντα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.

•

Η εταιρεία εκπονεί Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου, λαμβάνει μέτρα και ενεργεί
κατάλληλα για την εξάλειψη των κινδύνων. Η εκπόνηση των ΜΕΚ γίνεται με τη συμμετοχή
των εργαζομένων.

•

Υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι όλες οι ενέργειες εργασίας
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα διεθνή πρότυπα.

•

Αναπτύσσονται οι μηχανισμοί που ενσωματώνουν τις ενέργειες και τις ευθύνες των
εργολάβων και προμηθευτών στο σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας.

•

Καθορίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι
οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα θέματα υγείας και ασφάλειας και είναι ικανοί να
πραγματοποιήσουν τα καθήκοντά τους χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους, τους
συναδέλφους τους και όποιους επηρεάζονται από τις ενέργειές τους.

•

Αναπτύσσεται μεθοδολογία παρακολούθησης και μέτρησης της απόδοσης του συστήματος
διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας καθώς και της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων τόσο
στη διοίκηση όσο και στους εργαζόμενους. Αυτή η μεθοδολογία συμπεριλαμβάνει και το
ετήσιο πλάνο υγείας και ασφάλειας.

•

Η εταιρεία, σε ετήσια βάση, παρακολουθεί και παρουσιάζει στη Διοίκηση τo ετήσιο πλάνο
ενεργειών, την απόδοσή της στα θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας (KPI’s),
συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων, κυριοτέρων ατυχών συμβάντων/περιστατικών και
ελέγχων.
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