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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η PFIC LTD, σεβόμενη τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αποσκοπώντας στην πρόληψη των ατυχημάτων και των 

επαγγελματικών ασθενειών στον εργασιακό χώρο, στη δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού 

περιβάλλοντος και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. 

Απαρέγκλιτη αρχή που διέπει όλες τις δραστηριότητες της PFIC LTD, είναι η διαρκής συμμόρφωση 

με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του κλάδου παραγωγής χημικών και λιπασμάτων, καθώς 

και με όλους τους άλλους σχετικούς κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της PFIC LTD δεσμεύεται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 45001:2018 και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και 

Ασφάλειας στην εργασία έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τον σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο 

λειτουργίας της Εταιρείας και για την ειδική φύση των απειλών και ευκαιριών της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία. Αυτό το επιτυγχάνει, στηριζόμενη στην: 

• Παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς 

τραυματισμούς και ασθένειες. 

• Θέσπιση και αναθεώρηση αντικειμενικών σκοπών  και στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην 

Εργασία, διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους  

• Εφαρμογή όλων των εν ισχύ Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων για την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία με ταυτόχρονη δέσμευση για την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της 

διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

• Αποτελεσματική διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας σύμφωνα με 

τη στρατηγική μείωσης της επικινδυνότητας, προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και εξαλείφοντας 

τις επικίνδυνες καταστάσεις 

• Συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές 

της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο τη διαμόρφωση ανάλογης κουλτούρας  

• Ανάπτυξη συνεργασιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με συμμετοχή των 

Εργαζομένων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών και διαδικασιών εργασίας  

Η Πολιτική της PFIC LTD για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, βασίζεται στην συνεργασία, 

συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της. Το αίσθημα προσωπικής ευθύνης κάθε 

εργαζόμενου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Διοίκηση της PFIC LTD ενθαρρύνει όλο το προσωπικό 

προς την κατεύθυνση αυτή καθώς και στην διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των 

εκπροσώπων τους. 
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