
 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  

 

ΕΚΔΟΗ 3 / 01.07.2020 ελ. 1/1 

ΕΓΚΡΙΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 

 

 
Η UPPRESS δεζκεύεηαη λα πξνβαίλεη ζε όιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 
ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνκεζεπηώλ, ππεξγνιάβσλ, θαη επηζθεπηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο, 
όπσο νξίδεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο Ειιεληθήο θαη Επξσπατθήο λνκνζεζίαο. 
 
Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθνπό ηνπ 
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία είλαη: 

 σεδιαζμόρ, εκηύπωζη, παπαγωγή, πώληζη πποϊόνηων γπαθικών ηεσνών 
& ζςζκεςαζίαρ 

 σεδιαζμόρ, καηαζκεςή, ηοποθέηηζη και ηεσνική ςποζηήπιξη 
διαθημιζηικών εθαπμογών  

 
Η Δηνίθεζε ηεο UPPRESS δεζμεύεηαι: 
 

 Γηα ηελ ηήξεζε όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ηελ Εξγαζία 

 Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ ΥΑΕ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
δηαθηλδύλεπζεο 

 Γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο γηα ηελ Υγεία θαη ηελ 
Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία θαη ηελ δηάζεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ 

 Γηα ηελ ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη θξαγκνύο δηαβνύιεπζε κε ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
επίηεπμε ελόο αζθαινύο θαη πγηεηλνύ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο,  

 
Σηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο γηα ηελ Υγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ 
Εξγαζία, ε Δηνίθεζε ηεο UPPRESS ζηοσεύει: 
 

 Σην κεδεληζκό ησλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 Σηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξ’ νιίγνλ αηπρεκάησλ 

 Σηελ εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ 
ηεο ζρεηηθά κε ηελ Υγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία 

 
Ο απώηεξνο ζηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ κε ηηο 
θαιύηεξεο απαηηήζεηο ζε πνηόηεηα θαη ρξόλν, ρσξίο αηύρεκα ή πεξηζηαηηθό πνπ ζα 
βιάςεη ηελ αλζξώπηλε πγεία. Η πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κέιεκα 
όισλ όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη εμαξηάηαη πάλσ από 
όια από εκάο ηνπο ίδηνπο. Γηα ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο, ε εηαηξεία βαζίδεηαη ζηελ πξόιεςε ηεο δεκηνπξγίαο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Η πνιηηηθή θαη νη ζηόρνη ηεο εηαηξείαο UPPRESS γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, εθαξκόδνληαη από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζε όια ηα επίπεδα ηεο 
επηρείξεζεο θαη όινη καδί, αλαγλσξίδνληαο ηνπο επηκέξνπο θηλδύλνπο ησλ ρώξσλ 
εξγαζίαο ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ Σπζηήκαηνο 
Δηαρείξηζεο Υγηεηλήο & Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία. 
 

Η Δηνίθεζε 
 
 
 


