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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Εμείς η Διοίκηση και το προσωπικό της Leo Patriotis Ltd, έχουμε ως υποχρέωση την υλοποίηση
και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
Είμαστε υπεύθυνοι για τον εντοπισμό, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται
με την επιχείρηση μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες αλλά και την ασφάλεια του προσωπικού,
συνεργατών και των πελατών μας. Η Leo Patriotis Ltd έχει υιοθετήσει και υλοποιήσει σύστημα
Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο καλύπτει όλες τις εργασίες και τμήματα της εταιρίας.
Οι στόχοι του συστήματος Ασφάλειας και Υγείας είναι:
• Να προσφέρουμε στους πελάτες μας, στο προσωπικό και στους επισκέπτες μας ένα ασφαλές
περιβάλλον.
• Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
• Η λειτουργία ενός κατάλληλου και εφαρμόσιμου συστήματος Ασφάλειας και Υγείας σε σχέση
με την φύση των λειτουργιών και των διαδικασιών της εταιρίας μας
• Η αποτροπή ατυχημάτων/περιστατικών ή και επαγγελματικής ασθένειας.
• Η αναθεώρηση και υλοποίηση της κείμενης νομοθεσίας
• Η προβολή ενός πλαισίου εργασίας μέσω του οποίου θα γίνει αναθεώρηση και ανασκόπηση
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας
• Η συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων και η αρχειοθέτηση τους
• Η διατήρηση της επικοινωνίας σε διάφορες μορφές (ηλεκτρονική, γραπτή, προφορική) με
όλο το προσωπικό και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ξεκαθαρίζοντας τις νομικές και εταιρικές
υποχρεώσεις και δικαιώματα σε σχέση με την Ασφάλεια και Υγεία
• Η άμεση επαφή με ενδιαφερόμενα πρόσωπα
• Περιοδική αναθεώρηση και ανασκόπηση του συστήματος Ασφάλειας και Υγείας
Οι στόχοι υλοποιούνται με:
• Την διάθεση περισσότερων και καταλληλότερων πόρων για υλοποίηση της εταιρικής
πολιτικής
• Την επιβεβαίωση πως το σύστημα είναι κατανοητό, υλοποιήσιμο και συντηρείτε από όλους
σε όλα τα τμήματα
• Την επιβεβαίωση ότι όλο το προσωπικό λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και πως είναι
αρκετά ικανό να εκτελέσει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του.
• Την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής για έλεγχο της συμμόρφωσης των διαδικασιών και
των δραστηριοτήτων της εταιρίας
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για να επιβεβαιώνει πως η πολιτική Ασφάλειας και Υγείας είναι κατανοητή
και εφαρμόζεται από όλους ανεξαρτήτως και σε όλα τα επίπεδα και πως οι στόχοι της εταιρίας
υλοποιούνται.
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