∆ήλωση Πολιτικής για την Υγεία & την Ασφάλεια
Οι ∆ιευθυντές της Εταιρείας θεωρούν ότι η υγεία και η ασφάλεια κάθε ατόµου που µπορεί να
επηρεάζεται από τις δραστηριότητές µας είναι ένα θέµα ύψιστης σηµασίας. Η υγεία και η ασφάλεια
αποτελεί µια βασική επιχειρησιακή αξία: δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο για την επίτευξη οποιουδήποτε
άλλου επιχειρησιακού στόχου. Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά του και για την
ασφάλεια οποιουδήποτε άλλου µπορεί να επηρεάζεται από τις ενέργειές του. Συνεπώς, αυτή η πολιτική
ισχύει εξίσου σε όλη την Εταιρεία. Οι ∆ιευθυντές της Εταιρείας αναγνωρίζουν ότι έχουν την υπέρτατη
ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια.
Στόχος µας είναι να µην προκαλούµε καµία ζηµία: τα ατυχήµατα, οι τραυµατισµοί ή οι ασθένειες
που συνδέονται µε την εργασία δεν είναι κάτι που δεν µπορεί να αποφευχθεί. ∆εσµευόµαστε να
βελτιώνουµε συνεχώς την απόδοσή µας σε θέµατα ασφάλειας. Ο άµεσος στόχος µας είναι να έχουµε
ΜΗ∆ΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ και ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.
Σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πρέπει να εφαρµόζονται η Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και οι επακόλουθοι Κανονισµοί και Κώδικες
Πρακτικής. Επιπλέον, υπάρχουν τα Εταιρικά Πρότυπα για την Ασφάλεια. Όλα αυτά µαζί συνιστούν τους
ελάχιστους κανόνες που θέτει η Εταιρεία. Θα επιδιώκονται υψηλότερα επίπεδα απόδοσης κάθε φορά
που αυτό κρίνεται εύλογο. Θα υπάρχει όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία µε τους εκπροσώπους της
Επιθεώρησης Εργασίας.
Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της Εταιρείας, θα εφαρµόζονται Συστήµατα
∆ιαχείρισης της Ασφάλειας σε κάθε εγκατάσταση, και οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο σε άλλους
επιχειρησιακούς τοµείς. Αυτά θα περιλαµβάνουν το συστηµατικό προσδιορισµό των κινδύνων, την
αξιολόγηση των κινδύνων και την ανάπτυξη ασφαλών συστηµάτων εργασίας για την εξάλειψη ή τη
µείωση οποιωνδήποτε κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο. Θα χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα ελέγχων και
επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση των προτύπων διαχείρισης της ασφάλειας, της συµµόρφωσης µε
το νόµο, τα Εταιρικά Πρότυπα και τις διαδικασίες των εγκαταστάσεων.
Για να πετύχουµε το στόχο µας, κάθε εγκατάσταση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει ένα σχέδιο
βελτίωσης της ασφάλειας, χρησιµοποιώντας εργαλεία και τεχνικές WCM. Το σχέδιο αυτό θα
αναθεωρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίσουµε ότι θα επιτυγχάνεται και θα διατηρείται κάθε βελτίωση.
Όλοι οι εργαζόµενοι, και όλα τα άτοµα που εργάζονται στις εγκαταστάσεις µας, έχουν την ευθύνη
να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ασφάλεια. Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη και θα παρέχει την
απαραίτητη κατάρτιση, ενηµέρωση και καθοδήγηση για να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι και όλα τα άλλα
άτοµα που συνεργάζονται µαζί της, να εργάζονται σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική.
Για να είναι αποτελεσµατική, η παρούσα πολιτική, προϋποθέτει τη συµµετοχή και τη συνεργασία
όλων µας και για αυτό το λόγο, ζητώ από όλους σας να θυµάστε πάντα ότι πρέπει : Να Σκέφτεστε και
να Εργάζεστε µε Ασφάλεια.

«Τίποτα δεν είναι τόσο σηµαντικό που να µην µπορούµε να αφιερώσουµε τον
απαραίτητο χρόνο για να γίνει µε ασφάλεια» "
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