ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ορίζεται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ως η διασφάλιση της
ευεξίας των εργαζομένων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε χώρους που εκτελούνται
εργασίες της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:
• της αναγνώρισης και εκτίμησης όλων των πιθανών κινδύνων που απορρέουν
τόσο από την εκτέλεση των εργασιών (τακτικών και μη), όσο και από
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του προσωπικού, το οποίο έχει πρόσβαση στο
χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων και των
επισκεπτών)
• 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 παροχής όλων των απαιτούμενων πόρων (εκπαίδευση προσωπικού, μέσα ατομικής
προστασίας, μέσα πυροπροστασίας) για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων
•

της συνεχούς παροχής εκπαίδευσης του προσωπικού σε σχέση με θέματα ασφάλειας και
υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό.

Η Διοίκηση της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δεσμεύεται προκειμένου να προφυλάγει από ασθένεια ή
τραυματισμό τους εργαζόμενους, αλλά και οποιουδήποτε άλλο πρόσωπο σε χώρους που
εκτελούνται εργασίες της εταιρείας. Επίσης 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.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008 και
της ισχύουσας νομοθεσίας.
Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την Ασφάλεια τόσο σε εταιρικό επίπεδο,
καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων – Παραρτημάτων. 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
Διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις με σκοπό την επιβεβαίωση της εφαρμογής των θεμάτων
ασφάλειας και την αναγνώριση μη συμμορφώσεων και τρόπων βελτίωσης του συστήματος
ασφάλειας της εταιρείας
Η πολιτική Ασφάλειας αξιολογείται και αναθεωρείται όποτε κριθεί αναγκαίο και υλοποιείται
μέσω του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008 και των διαδικασιών της Εταιρείας, οι πρόνοιες του
οποίου γνωστοποιούνται και επεξηγούνται επαρκώς σε όλα τα συμβαλλόμενα μέλη.
Η ευαισθησία της Διοίκησης της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. στα θέματα που αφορούν την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και η ολοένα αυξανόμενη συνείδηση και ευαισθητοποίηση του
προσωπικού της αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων,
κλπ) αποτελεί αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών της Διοίκησης για την Υ.Α.Ε.

