
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχικό επιχειρησιακό 
στόχο της δραστηριότητας της MYTILINEOS. Aποτελεί γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη 
Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τους χώρους παραγωγής όλων των 
Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιχειρώντας υπεύθυνα, η MYTILINEOS 
αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και των 
εργαζομένων των ανεξάρτητων συνεργατών και εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους 
χώρους της, να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ατύχημα, τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. 
 

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της,  δεσμεύεται στις ακόλουθες βασικές αρχές 
οι οποίες διέπουν όλα τα οργανωτικά της επίπεδα: 
 

 Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, τήρηση 
των εσωτερικών διαδικασιών και οδηγιών και εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα. 
 

 Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και των επιπέδων έκθεσης σε 
βλαπτικούς παράγοντες και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό τους.  

 
 

 Θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, και 
παρακολούθηση της προόδου μέσω διεθνών δεικτών επίδοσης. 
 

 Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και 
σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται 
η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
 
 

 Eνσωμάτωση των αρχών/κριτηρίων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σε βασικές διαδικασίες της 
Εταιρείας (π.χ. προμηθειών & αγορών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, έγκριση μεγάλων έργων της 
Εταιρείας) και στις μεθόδους εργασίας. 
 

 Συνεχής βελτίωση των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία με την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών. 
 

 Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια στην 
εργασία. Συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε διαδικασίες διαβούλευσης 
σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. 
 

 Διαρκής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό την εξάλειψη των 
ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και την προώθηση μιας υπεύθυνης κουλτούρας Υγείας και 
Ασφάλειας. 
 

 Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, την επίτευξη των 
στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών. 
 

 Διαδικασία αναφοράς και διερεύνησης περιστατικών Υγείας και Ασφάλειας και πραγματοποίηση 
προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.  

 

 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά με την συμμετοχή του κατάλληλου προσωπικού 
και τη διάθεση του κατά περίπτωση απαραίτητου εξοπλισμού παροχής πρώτων βοηθειών. 
 

 Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές και προώθηση κλίματος συνεργασίας. 
 
 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για την πολιτική 
Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρείας, για την ενίσχυση της σχετικής κουλτούρας στους 
χώρους εργασίας τους. 
 

 

Η επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων έχει ως προϋπόθεση το συνδυασμό της συνειδητής 
δέσμευσης όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρίας ότι η Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία είναι πρώτης προτεραιότητας με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ανά Τομέα 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Παράλληλα η MYTILINEOS εφαρμόζει Συστήματα Υγείας και 
Ασφάλειας στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, πιστοποιημένα κατά 
το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, από ανεξάρτητο φορέα. 
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Η παρούσα πολιτική:  
 

 Εγκρίνεται από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρίας,  
 Σχεδιάζεται και αναθεωρείται, κάθε δύο χρόνια εκτός αν απαιτηθεί νωρίτερα, από τη Γενική 

Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρίας σε συνεργασία με 
τις Γενικές Διευθύνσεις των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας οι οποίες έχουν 
και την ευθύνη της εφαρμογής της.  

 Ισχύει για όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και τις Θυγατρικές της 
MYTILINEOS, ενώ οι βασικές αρχές της αφορούν και τους προμηθευτές και συνεργάτες της, 
όπως αποτυπώνεται στον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» της 
Εταιρίας, 

 Ευθυγραμμίζεται με την συμβολή της MYTILINEOS στην επίτευξη υποστόχων, σχετικών με 
την δραστηριότητα της, των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (3 & 8). 

 Είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διασφάλιση εφαρμογής 
των Συστημάτων  Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, της ανασκόπησης της 
Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών της. 
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