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Το γενικό πλαίσιο
Η εταιρεία μας, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., παράλληλα με την έναρξη της Επιχειρηματικής της
Δραστηριότητας ανέπτυξε και ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται
σε όλα τα Τμήματα της Εταιρείας.
Στόχος της Εταιρείας είναι η διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ό,τι αφορά την
Υγιεινή και την Ασφάλεια, βελτιώνοντας τις εσωτερικές της διαδικασίες.
Για τον σκοπό αυτόν, η εταιρεία θέτει στόχους και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους
ώστε να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζονται
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και πρακτικές.
Τελικός στόχος είναι η απάλειψη όλων των εργατικών ατυχημάτων καθώς και συμβάντων και
παρ’ ολίγον ατυχημάτων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις. Για
τον σκοπό αυτόν, η Ολυμπία Οδός Α.Ε. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
επιτύχει:
·
·
·

την προσφορά υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας σε όλους τους εργαζομένους,
επισκέπτες και συνεργάτες της,
τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας όλων των εργαζομένων χάρη στη συνεχή
βελτίωση των συστημάτων και πρακτικών που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας,
την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία καθώς και το
πρότυπο OHSAS 18001:2007 με το οποίο πιστοποιεί τις Δραστηριότητές της.
Η δέσμευση

Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. εφαρμόζει συγκεκριμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, εστιάζοντας στα
εξής:
·
·

·

·
·

·

αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τις
δραστηριότητες της Εταιρείας που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ασθένειες,
εκπαίδευση, επιθεώρηση και παρακολούθηση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας όπως οι
ασφαλείς πρακτικές εργασίας και οι διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης για το προσωπικό της
και αυτό των υπεργολάβων της, με στόχο να υπάρχει ευρεία συμμετοχή στον εντοπισμό
των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζόμενους,
διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι, επισκέπτες και συνεργάτες έχουν κατανοήσει και
εφαρμόσει τα πρότυπα, κανονισμούς και την πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της Ολυμπίας
Οδού Α.Ε. στον χώρο εργασίας,
διασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση και τη συνεχή βελτίωση του
συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας,
θέσπιση διαδικασιών για την ανάλυση και αξιολόγηση όλων των ατυχημάτων και
συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια του χώρου εργασίας ως μέρος ενός
Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
παρουσίαση της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας και
συμμόρφωσής της με τα επικαιροποιημένα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

Η δέσμευση για παροχή σε όλο το προσωπικό ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την εταιρεία.
Για την Εταιρεία
Παναγιώτης Παπανικόλας
Διευθύνων Σύμβουλος

