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 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας ECOFUEL (CYPRUS) LTD είναι η παροχή του κατάλληλου 

περιβάλλοντος εργασίας το οποίο να εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, καθώς 

και άλλων προσώπων που είναι πιθανό να επηρεασθούν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

Η πολιτική αυτή στηρίζεται στις πιο κάτω γενικές αρχές καθώς και στο πρότυπο OHSAS 18001 2007:  

 

 Την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, συστημάτων και μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι 

ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

 Την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε σχέση µε την χρήση, χειρισμό, 

αποθήκευση και μεταφορά αντικειμένων. 

  Την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε σχέση µε την χρήση, χειρισμό, 

αποθήκευση και μεταφορά ουσιών.  

 Την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών, οδηγιών και εκπαίδευσης.   

 Της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου αλλά και της επίπτωσής 

του, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών 

και μέτρων πρόληψης και καταστολής  

 Της συμμόρφωσης με το σύνολο της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και της εφαρμογής προγραμμάτων 

και διαδικασιών για την διασφάλιση αυτής της συμμόρφωσης  

 Της εκτίμησης και μέτρησης της επικινδυνότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικότερα μετά 

από την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη εξασφάλιση της συνεχούς 

μείωσής της  

 Της πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 

 Της παροχής όλων των απαιτούμενων πόρων (εκπαίδευση προσωπικού, μέσα ατομικής προστασίας, 

μέσα πυροπροστασίας) για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

 

Για να επιτύχει τα πιο πάνω, η Διεύθυνση της εταιρείας έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόζει ένα 

Σύστημα για τη Ασφάλεια και Υγεία στο οποίο καταγράφονται η οργάνωση και υπευθυνότητες για την 

Ασφάλεια και Υγεία, οι Διευθετήσεις, οι Διαδικασίες, οι Κανονισμοί και Οδηγίες Εργασίας.  

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρακολουθεί και να μετρά συνεχώς την επίδοσή της όσον 

αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας και να στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της επίδοσής της.  

Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την Ασφάλεια τόσο σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και 

σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό 

επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της 

Ασφάλειας στην Εργασία, από την Διοίκηση της εταιρείας  
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