ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ
Η ELPEDISON αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ να παρζχει ζνα υγιεινό και αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον και να
προςτατεφει τθ ηωι και τθν υγεία των εργαηομζνων, των προμθκευτϊν, των υπεργολάβων και επιςκεπτϊν
ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ.
Για το ςκοπό αυτό, η ELPEDISON ζχει προχωρήςει ςτην εφαρμογή, ςτα πλαίςια του Ολοκλθρωμζνου τθσ
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, ενόσ υςτήματοσ Διαχείριςησ τησ Τγιεινήσ και Αςφάλειασ ςτο Χώρο Εργαςίασ,
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΟΗSAS 18001:2007 και ΕΛΟΣ 1801:2008, και ζχει τεκμθριϊςει και εφαρμόςει
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ εργαςίασ για τισ λειτουργίεσ και τισ υποδομζσ τθσ.
Επιπροςκζτωσ, θ ELPEDISON ζχει κζςει ςε εφαρμογι μζτρα και ελζγχουσ για τθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ
τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, αποφεφγοντασ και ελαχιςτοποιϊντασ κινδφνουσ και
αντιμετωπίηοντασ όλουσ τουσ παράγοντεσ και τα ενδεχόμενα που κα μποροφςαν να κζςουν ςε κίνδυνο όλα
τα εμπλεκόμενα ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ μζρθ.
Η πολιτικι τθσ εταιρείασ, ςε ό,τι αφορά τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτουσ Χϊρουσ Εργαςίασ, εςτιάηεται ςτισ
παρακάτω αρχζσ:


Πλιρθσ ςυμμόρφωςθ προσ όλεσ τισ ςχετικζσ και εφαρμοςτζεσ ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, περιβαλλοντικζσ άδειεσ και εγκρίςεισ, κακϊσ και πρότυπα, οδθγίεσ και βζλτιςτεσ
πρακτικζσ



Πρόβλεψθ για τθ διάκεςθ όλων των αναγκαίων πόρων, με ςτόχο τθν προςταςία τθσ υγείασ των
εργαηομζνων και των τρίτων εμπλεκομζνων μερϊν



Δθμιουργία, ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ ενόσ αςφαλοφσ και άνετου περιβάλλοντοσ εργαςίασ, ςε
ευκυγράμμιςθ με απαιτιςεισ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε ό,τι αφορά τθν εργαςία, τθν αςφάλεια και τθν
εργονομία, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ, τθν κλίμακα και τισ ιδιαιτερότθτεσ, που χαρακτθρίηουν τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ.



Εμπεριςτατωμζνθ και τακτικά ενθμερωνόμενθ αποτίμθςθ των κινδφνων, με ςτόχο τον εντοπιςμό και τθν
αντιμετϊπιςθ ι τθν αποτελεςματικι ελαχιςτοποίθςθ κάκε κινδφνου και απειλισ, που ςχετίηεται με το
εργαςιακό περιβάλλον και τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ



Πρόλθψθ ατυχϊν ςυμβάντων, τραυματιςμϊν και δυςτυχθμάτων, που ςχετίηονται με τθν εργαςία



Συνεχισ και ςχολαςτικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ τθσ, κακϊσ και τρίτων εμπλεκομζνων μερϊν, ςε
ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια



Συνεχισ μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τθσ ςτθν υγιεινι και τθν αςφάλεια, βαςιηόμενθσ ςε
πρόςφορουσ δείκτεσ και αντικειμενικοφσ ςτόχουσ

Η ςτρατθγικι μασ για τθ μείωςθ του κινδφνου, ο οποίοσ κα μποροφςε να οδθγιςει ςε τραυματιςμό ι
αςκζνεια, βαςίηεται ςτθν πρόλθψθ επικίνδυνων καταςτάςεων, τον εντοπιςμό και τθν άμεςθ εξάλειψθ
επικίνδυνων καταςτάςεων, οποτεδιποτε αυτζσ ανακφψουν, κακϊσ και τθν προλθπτικι και, περιοδικά,
διενεργοφμενθ αποτίμθςθ κινδφνων.
Η ΕLPEDISON ζχει αναλάβει τη δζςμευςη:
 Να κοινοποιεί αυτι τθν πολιτικι ςτουσ εργαηομζνουσ, τουσ υπεργολάβουσ και τα ςχετιηόμενα με αυτιν
τρίτα εμπλεκόμενα μζρθ, που εργάηονται υπό τον ζλεγχο τθσ εταιρίασ, κακϊσ επίςθσ και ςε κάκε
ενδιαφερόμενο μζροσ και ςτο κοινό, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ ςε ό,τι αφορά τθσ
υποχρεϊςεισ και τισ διαδικαςίεσ, αναφορικά προσ τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια


Να βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ ςυνκικεσ εργαςίασ



Να παρζχει ςυνεχϊσ τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ ςτο εργατικό δυναμικό τθσ

28.11.2012



Να εφαρμόηει πλιρωσ όλεσ τισ διαδικαςίεσ και τισ οδθγίεσ εργαςίασ που απαρτίηουν το Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτο Χϊρο Εργαςίασ



Να ανακεωρεί και να ενθμερϊνει αυτιν τθν πολιτικι και τθ ςχετικι με αυτιν τεκμθρίωςθ, ζτςι ϊςτε να
παραμζνει κατάλλθλθ και ςυναφισ προσ τισ ανάγκεσ τθσ εταιρίασ και πλιρωσ ευκυγραμμιηόμενθ με τθν
εκάςτοτε τρζχουςα νομοκεςία

28.11.2012

