
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2021  
 
Η ΕΞΑΛΚΟ A.E., εταιρεία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τήρηση 
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας των εργαζομένων της, υιοθετεί εθελοντικά Σύστημα 
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 
45001:2018. 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. εφαρμόζεται σε 
όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Εργοστάσιο της εταιρείας και συγκεκριμένα στην 
κατασκευή και κατεργασία προϊόντων προφίλ αλουμινίου. 
Η εταιρεία ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών της. 
 
Η εταιρεία με την Πολιτική της δεσμεύεται απέναντι στις ακόλουθες αρχές: 
 Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 
 Την λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων και απειλών για 

την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.  
 Να εφαρμόζει συγκεκριμένους θεσμοθετημένους Κανόνες πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και 

των επαγγελματικών ασθενειών για τους εργαζόμενους και του εργολάβους. 
 Να παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων, για την 

Εκπαίδευση του προσωπικού, για την Συντήρηση και την Αναβάθμιση του εξοπλισμού της. 
 Να ενθαρρύνει την Διαβούλευση σε θέματα σχετικά με την «Υγεία και Ασφάλεια με τους εργαζομένους 

της, διοικητικούς και μη, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. 
 Να εντοπίζει, εκτιμά και αξιολογεί όλα τα στοιχεία των διεργασιών που επηρεάζουν την Υγεία και 

Ασφάλεια  στην Εργασία και να βελτιώνει τη συνολική επίδοση του συστήματος με Προγράμματα και 
Δράσεις για την επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων. 

 Να σχεδιάζει δράσεις και υλοποιεί προγράμματα δια βίου Εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 Να καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί τακτικά τους Αντικειμενικούς Σκοπούς και Στόχους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για Συνεχή Βελτίωση της Επίδοσης της Υγείας και Ασφάλειας στην 
εργασία και βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων, των οικονομικών απαιτήσεων και των λειτουργικών 
αναγκών. 

 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων διασφαλίζει  ότι οι 
τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο των Ενδιαφερόμενων 
Μερών και κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας όπως επίσης διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες 
αυτές εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια των 
διεργασιών. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά 
συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, 
αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη 
Συνεχή Βελτίωση του.  
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