ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Υγιεινή και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα όλων των δραστηριοτήτων της ΑΣΠΙΣ
ΑΕ με στόχο την διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την πρόληψη των
ατυχημάτων και την ενθάρρυνση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Η εταιρεία
παρακολουθεί και εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, αλλά και διεθνής καλές πρακτικές για την μείωση των κινδύνων κατά την εργασία.
Η πολιτική της ΑΣΠΙΣ ΑΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:
Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
(πχ μετόχους, προμηθευτές (εργολάβους), πελάτες κλπ)
Συμμόρφωση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και διεθνείς καλές πρακτικές και
πρότυπα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την
πρόληψη ή/και μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον
Παροχή και συντήρηση κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους
εργαζόμενους
Οι τραυματισμοί, τα ατυχήματα και οι ασθένειες να είναι τα ελάχιστα δυνατά και οι εργασίες να
εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα ή/και καταστροφές στον
εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία.
Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα
ασφάλειας.
Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών
ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών κινδύνων.
Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασιών
για τη θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ΥΑΕ
Προώθηση της τήρησης και εφαρμογής καλών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία
από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΑΣΠΙΣ ΑΕ
Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν στην επαγγελματική υγεία και
ασφάλεια στην εργασία
Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία της εταιρείας, ανασκοπείται κατά την ετήσια
ανασκόπηση από την Διοίκηση.
Η παρούσα πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και
στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
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