
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αναγνωρίζοντας ότι η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η πρόληψη του 

εργασιακού κινδύνου δεν αποτελούν πλέον μόνο νομική και ηθική υποχρέωση, αλλά και 

επιχειρηματική αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων 

της καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξής της, προχωράει και στην επικαιροποίηση της 

Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεσμεύεται για τα παρακάτω: 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία προχωράει στην 

εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. Η προστασία της Υγείας και 

Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί πάγια πολιτική σε όλες τις δραστηριότητές της και 

συνδέεται με την τήρηση των παρακάτω αρχών: 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εκφράζει 

προγράμματα και διαδικασίες που τα εξασφαλίζουν. Πέραν των νόμων και των κανονισμών 

για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δημιουργεί και 

εφαρμόζει και δικές της οδηγίες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Εφαρμόζονται διαδικασίες ούτως ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις που μπορεί να 

αποτελέσουν απειλή για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της. Με αυτόν τον τρόπο 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και προστατεύονται οι εργαζόμενοι μέσω της χρήσης ασφαλών 

τεχνολογιών, μέσων, πρακτικών και διαδικασιών πρόληψης ατυχημάτων, τα οποία 

σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλειά τους. Επιπλέον, η παρούσα Δήλωση Πολιτικής 

καλύπτει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της έναντι φθοράς, αστοχίας ή καταστροφής, 

καθώς και τρίτα άτομα και το περιβάλλον από τις δραστηριότητές της.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επικοινωνία με τους εργαζόμενους είναι συνεχής και αδιάλειπτη, μέσω της κατάρτισης 

ενδελεχών προγραμμάτων σεμιναρίων εκπαίδευσης όλου του προσωπικού σε θέματα Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία, με ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων, μέσω ανάρτησης 

οδηγιών και ορθών διαδικασιών εκπόνησης εργασιών, μέσω μηνιαίων μηνυμάτων Υγείας και 

Ασφάλειας και τέλος μέσω αδιάκοπης παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης του 

επιπέδου ασφαλείας για τη συνεχή βελτίωσή του.  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία είναι καταρχήν δική της 

αρμοδιότητα και δεσμεύεται για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων και εξουσιοδοτήσεων 

για τη λειτουργία του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Επιπρόσθετα, 

αναγνωρίζει ως βασικό σκοπό τη συνεχή αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων, την 

εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτών και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, 

προστασίας και πρόληψης για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την επιτυχία του 



στόχου μηδενικών ατυχημάτων, την πρόληψη των τραυματισμών και των επαγγελματικών 

ασθενειών. Δεσμεύεται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των 

εργαζομένων της σε θέματα Υ.Α.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην προσπάθεια 

προστασίας και πρόληψης. 

 

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 


