
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων 
της GLASS CLEANING. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO45001 ενώ παράλληλα δεσμεύεται για 
τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα (Εθνική και Ευρωπαϊκή) νομοθεσία και τις λοιπές 
κανονιστικές απαιτήσεις. 
 
Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της με μηδενικά ατυχήματα και 
μηδενικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. 
 
Η διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη 
συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και 
ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Επιπλέον, δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων 
πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. 
 
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση 
της επίδοσης του. 
 
Η διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σε κάθε εργαζόμενο όλα τα 
απαιτούμενα μέσα, εγκαταστάσεις, ειδικό εξοπλισμό,  μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση και 
ότι άλλο απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην 
προσπάθεια της εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής 
των εργαζομένων. 
 
Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Συστήματος 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και για την πρόληψη από τραυματισμούς 
και ασθένειες των εργαζομένων. 
 
Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση της πρόνοιας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, θα 
πρέπει ο καθένας στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την 
εργασία του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες 
διαδικασίες.  
 
Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με 

γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια. 
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