
ΠΟΛΠΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑ^ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την ΕΔ.ΔI.Α. ΑΕ αποτελεß συνεßδηση, üτι η δημιουργßα και διατÞρηση ενüò υγιοýò και
ασφαλοýò εργασιακοý περιβÜλλοντοò για το προσωrτικü τηò, συμβÜλ.λει αποτελεσματικÜ στην
ανÜπτυξη και την πρüοδο τηò εταιρßαò.

Για τη δημιουργßα και τη διατÞρηση αυτοý του περιβÜλλοντοò εργασßαò, η Διοßκηση τηò
ΕΛ.ΔΙ.Α. ΑΕ δεσμεýεται:

Σ Στη συμμüρφωση τουfußμστον προò την ισχýουσα νομοθεσßα για την Υ&ΑΕ
και προò Üλλεò απαιτÞσεò, που αφοροýν σε κινδýνουò Υ&ΑΕ.

Σ Στο συστηματικÞ αòπαßδαηση üλου του προσατπικοý τηò στιζ αρχÝò και τιò
πρακτικÝò τηò ιτγιεινÞò και τηò ασφÜλειαò στην εργασßα τουò.

Σ στην πρüληψη των εργατικþν ατυχημÜτων και των επα¾¾ελματικþν ασθενειþν
και για διαρκÞ βελÜωση στη διαχεßριση και τò επιδüσεò στην Υ&ΑΕ,

Σ Στη ρÞση μüνο ασφαλοýò {οπλισμοý και υλικþν.
Σ Στο σχεδιασμü και υλοποßηση πρσγραμμÜτων για τη βελτßωση τηò υγιεινÞò και

τηò ασφÜλειαò τ1,1ò εργασßαò.
Σ Στη παροχÞ του πλαßσßου για τη θÝαπση και την αναθεþρηση των

αντικειμενικþν σκοπþν στον τομÝα ττlò Υ&ΑΕ
Σ Στη συνεχÞ βελτßωση του ΣυστÞματοò Υ&ΑΕ

Για την υλοποßηση των παραπÜνω δεσμεýσεων, η εταιρßα Ýχει αναπτýξει και εφαρμüζει Ýνα
Σýστημα Διαχεßρισηò Υγεßαò και Ασφιßfl,ειαò στην Εργασßα, σýμφωνα με το Πρüτιττο ISO
4500Ι:20Ι8, 1Ýσα απü το οποßο φροιτßζει για τον εντο2ασμü, τη μεßωση/εξÜλειψη των
εργασιακþν κινδýνων, τον καθορισμü και την παρακολοýθηση συγκεκριμÝνων και
μετρÞσιμων δεικτþν και στüχων και τη συνεχÞ βελτßωση τηò λειτουργßαò ττlò εταιρßαò σε
θÝματα Υγεßαò και ΑσφÜλειαò στην Εργασßα.

Η παροýσα πολιτικÞ Ποιüτηταò, εßναι διαθÝσιμη σε üλα τα ενδωφερüμενα 1Ýρη και η εταιρßα
απαιτεß απü üλουò, τουò διευθυντÝò και τουò ιιΖταλλÞλουò να ειστληρþνουν τιò νομικÝò ευθýνεò
τουò, να συνεργÜζονται και να διαβουλεýοντα1 με το προσωυηκü και τη δωßκηση για να
εξασφαλßζουν τη συνεχÞ επιπτχßα και ανÜπτυξη ττlò εταιρεßαò. ¼λοι οι εργαζüμενοι και οι
υπεργολÜβοι που εργÜζοιται για ττlν εταιρεßα Ýχουν αημερωθεß για αυτην πlν πολιπκÞ και θα
πρÝπει να συμμορφωθοýν με αυτιlν. Θα αναθεωρηθεß και θα αημερωθεß (üπου απαιτεßται) στο
πλαßσιο τηò διαδικασßαò αναθεþρησηò τηò διαχεßρισηò. ¼που γßνονται αλλαγÝò στιlν πολιτικÞ,
θα εκδοθοýν και θα εφαρμοστοýν εκ νÝου.

Γυ την ΕΔ.ΔI.Α ΑΕ
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