
 
 

  Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας 
 

Η Viohalco, ως εταιρεία συμμετοχών, απαιτεί από τις θυγατρικές της (εφεξής οι «εταιρείες της Viohalco»), 
να εντάσσουν στις πολιτικές τους την ακόλουθη Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας: 
 
Οι εταιρείες της Viohalco δεσμεύονται να παρέχουν έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να προάγουν συνεχώς την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους, αλλά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί τους, όπως  πελάτες, 
προμηθευτές, ανάδοχοι έργων, εργολάβοι, επιχειρηματικοί συνεργάτες και επισκέπτες.  
 
Ο κύριος στόχος των εταιρειών της Viohalco είναι «Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια» και για 
να πετύχουν τον στόχο αυτό απαιτούν από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες 
τους: 

• να καλλιεργούν μια νοοτροπία σύμφωνα με την οποία όλοι οι τραυματισμοί και ασθένειες στην εργασία 
μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται, 

• να συμμορφώνονται αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία και να υλοποιούν πλήρως το σύνολο των 
προτύπων, οδηγιών και διαδικασιών της Viohalco που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στον χώρο 
εργασίας, 

• να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να ενημερώνουν τακτικά τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια 
και υγεία σε όλο το φάσμα των εργασιών τους, καθώς και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα με σκοπό 
τον μετριασμό τους, 

• να αναφέρουν και να διερευνούν σε βάθος όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα και 
ανασφαλείς καταστάσεις), καθώς και να εφαρμόζουν κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για 
να αποφεύγεται η επανάληψή τους, 

• να επικοινωνούν ανοικτά και με διαφάνεια, όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας προς όλους τους 
εμπλεκόμενους ή κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 

• να αναγνωρίζουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και 
να παρέχουν συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε συναφή θέματα προς τους εργαζόμενους και 
συνεργάτες, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνουν τη διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή τους σε όλα τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 

• να παρέχουν ασφαλείς συνθήκες για την πρόληψη επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών που 
είναι κατάλληλες για την κάθε εταιρεία και τον ειδικό χαρακτήρα των κινδύνων και των ευκαιριών της,  

• να βελτιώνουν σε συνεχή βάση τις επιδόσεις τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας εμπλέκοντας όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθεια αυτή, καθώς και να ενσωματώνουν την υγεία και ασφάλεια ως 
στοιχείο-κλειδί σε όλο το φάσμα των εργασιών τους και στην εταιρική κουλτούρα τους. 

 
Οι εργαζόμενοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες θα πρέπει να δεσμεύονται για την προστασία της Υγείας και 
Ασφάλειας «παντού και πάντα» ως προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη απασχόληση και συνεργασία. 
 
Η Υγεία και Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.  
 
Διακυβέρνηση και λογοδοσία 
Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαρύνει τα πλέον ανώτερα στελέχη κάθε εταιρείας.  
 
Συμμόρφωση 
Όλες οι εταιρείες της Viohalco θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, καθώς 
και με το σχετικό εθνικό νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του 
περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής και της εθνικής νομοθεσίας ή άλλων εν ισχύ προτύπων, υπερισχύουν οι 
πλέον αυστηρές απαιτήσεις. 
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