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Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον & Ποιότητα

Αυτή  η  πολιτική  καθορίζει  δεσμεύσεις  σε  σχέση  με  την  υγεία  και  την  ευημερία,  την
ασφάλεια,  το  περιβάλλον  και  την  ποιότητα.  Αυτές  είναι  θεμελιώδεις  αξίες  για  την
επιχείρησή μας και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκληθεί βλάβη από τις
δραστηριότητές  μας  στους  ανθρώπους,  στο  περιβάλλον  ή  στις  κοινότητες  στις  οποίες
δραστηριοποιούμαστε. 

Δεσμεύσεις

• Προσδιορισμός, αξιολόγηση και  διαχείριση των κινδύνων και  των ευκαιριών που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

• Επίτευξη συμμόρφωσης με όλη τη νομοθεσία και τους ισχύοντες νόμους σχετικά με
την υγεία και την ασφάλεια. 

• Μείωση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  πρόληψη  της  ρύπανσης  και
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. 

• Αύξηση  της  ευαισθητοποίησης  των  εργαζομένων  και  παροχή  απαραίτητων
γνώσεων,  πόρων και  εργαλείων,  ώστε  να  εμπλακούν  στις  περιβαλλοντικές  μας
προσπάθειες στο χώρο εργασίας. 

• Περιοδικές μέθοδοι εκπαίδευσης και ασφάλειας για όλους τους υπαλλήλους στην
παροχή υψηλότερου επιπέδου εξοπλισμού ασφαλείας. 

• Υποχρέωση κάλυψης ή υπέρβασης των αναγκών και  προσδοκιών των πελατών
μας. 

• Ανοιχτή  επικοινωνία  με  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  και  ενθάρρυνση τους  να
υιοθετήσουν ενεργά την πολιτική μας ΥΑΠΠ. 

• Καθορισμός στόχων ΥΑΠΠ, μέτρηση της απόδοσής μας και συνεχής βελτίωση. 

Για να επιτύχουμε τις δεσμεύσεις μας και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας στην πράξη,
έχουμε  δημιουργήσει  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  σύμφωνα  με  τους  πιστοποιημένους
διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα  (ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001 and ISO 9001).
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Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν αρκεί να παρέχουμε και
να διατηρούμε έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας για υπαλλήλους και πελάτες. 

Έχοντας αυτό κατά νου, διεξάγουμε μηνιαία συνάντηση με όλους τους υπαλλήλους και
έχουμε μια  ανασκόπηση σχετικά με  τα μέτρα πρόληψης και  τον  τρόπο βελτίωσης της
απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. Εκτός από αυτό και τον Ατομικό Προστατευτικό
Εξοπλισμό (ΜΑΠ) σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της Αγοράς της ΕΕ που πρέπει να
έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, έχουν διανεμηθεί καθημερινά έλεγχοι συντήρησης σε όλους ως
εργαλείο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

Οι διευθυντές αναμένεται να αναλάβουν εξαιρετικές ευθύνες και βασικές αποφάσεις καθώς
και  να  διενεργούν  ελέγχους,  επιθεωρήσεις  και  αξιολογήσεις  για  να  διασφαλίσουν  τη
συμμόρφωση με την πολιτική.

Αυτή η πολιτική ισχύει και κοινοποιείται σε υπαλλήλους, εργολάβους και συνεργάτες και θα
αναθεωρηθεί το επόμενο έτος από τη Διοίκηση Χρυσανθόπουλου για να διασφαλίσει ότι οι
αρχές της εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. 

Η πολιτική αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας Χρυσανθόπουλος στις 23/04/2021 

Πάτρα, Ελλάδα / Απρίλιος 2021 / Έκδοση 1.0

Επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία ελέγχου : 23/04/2022
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