HEALTH AND SAFETY POLICY
METKA EGN is committed to implement all measures necessary for the continuous
improvement of its health and safety performance and work place conditions, in
order to protect the lives and health of employees, as well as suppliers,
subcontractors, clients and visitors to the Company’s facilities and worksites, as
defined in the appropriate provisions of Greek and European legislation.
The Company’s health and safety policy is based upon the following:
• The assessment of hazards and implementation of appropriate control
measures.
• The preparation of plans for preventive actions and improvement of
working conditions.
• Maintenance and monitoring to ensure the safe operation of protective
equipment and facilities.
• Compliance with legal requirements, standards and internal regulations.
• Open and transparent communication together with continuous and
appropriate training on all health and safety issues.
• Systematic audit of processes, organization and procedures to ensure
compliance with regulations and achievement of goals.
The ultimate goal of METKA EGN is to perform all works on time and in
accordance with the highest quality standards without any accident or event
which could be harmful to human health. Health and safety is the responsibility of
all those who are involved in the Company’s activities, and depends foremost
upon ourselves.
The strategy of METKA EGN for the reduction of health and safety risks in its
activities is based on the prevention of hazardous situations, the detection and
immediate elimination of dangerous conditions when they occur, the prevention
of undesirable incidents whilst a dangerous condition exists, and the limitation of
losses caused by undesirable incidents.
The policy and objectives of METKA EGN for the health and safety of workers shall
be applied by all employees at all levels of the Company.
Recognizing the various risks which exist in our places of work, we shall all
contribute to the improvement of the performance of the Management System for
Health and Safety at work.
For METKA EGN
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓEIA ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΜΕΤΚΑ ΕGN δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που
απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγείας και της
ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών
και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της Εταιρείας, όπως ορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :
• Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον
έλεγχό τους.
• Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας.
• Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και
εγκαταστάσεων.
• Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των
εσωτερικών οδηγιών.
• Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη
εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια.
• Η συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να
εξασφαλίζεται ο σεβασμός των κανόνων και η επιτυχία των στόχων.
Ο απώτερος στόχος της ΜΕΤΚΑ ΕGN είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις
καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα
βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι
μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται
πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.
Η στρατηγική της ΜΕΤΚΑ ΕGN για την μείωση της επικινδυνότητας των
δραστηριοτήτων της βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων
καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων
καταστάσεων που δημιουργούνται, την αποτροπή δημιουργίας ανεπιθύμητων
γεγονότων όσο μια επικίνδυνη κατάσταση διατηρείται και τον περιορισμό των
απωλειών που τα ανεπιθύμητα γεγονότα προκαλούν
Η πολιτική και οι στόχοι της ΜΕΤΚΑ ΕGN για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα
επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους
των χώρων εργασίας τους, να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του
Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
Για τη METKA EGN

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
CEO
EGN-POL-02 (GR)

Rev.00/15-03-19

