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ΓΕΩ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ : ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Χ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της THRACE Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε. 
Οποιαδήποτε χρήση, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αντιγραφή του επιτρέπεται μόνον στο 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της εταιρείας. Για την, κατά οποιοδήποτε τρόπο, αξιοποίηση του 
από άλλα φυσικά πρόσωπα ή φορείς απαιτείται η γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.  

Μ Η ΤΡΩ Ο ΑΛ Λ ΑΓ Ω Ν

ΕΚΔ. ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

1 0 04.01.12 Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Α. ΔΗΜΙΟΥ 
Αρχική Σύνταξη 

2 0 04.01.13 Φ. ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ 
Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Α. ΔΗΜΙΟΥ 

Προσθήκη εργοστάσιων 
Παραγωγής Κυκλικών 

Υφασμάτων, Σχοινιών και 
Σπάγγων Νο1, Διχτυών Νο4 

και μεταποίηση, 
λαμινάρισμα Νο 5 στο ΣΔΠ 

της Εταιρίας   

3 0 21.01.14 Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Α. ΔΗΜΙΟΥ 
Διόρθωση εγγράφων 
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Ο όμιλος  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  αναγνωρίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της 
αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό σημείο για την προστασία του προσωπικού της αλλά και για την ομαλή 
έκβαση των εργασιών της, δίχως κινδύνους, τραυματισμούς και σφάλματα ικανά να προκαλέσουν και να 
θέσουν σε κίνδυνο το εργατικό δυναμικό της, αλλά και οποιουδήποτε ατόμου, φορέα ή οργανισμού όπου 
δύναται να επηρεασθεί η ασφάλεια του από τις εργασίες, αναγνωρίζει και δεσμεύεται για την εφαρμογή και 
τήρηση όλων των απαιτούμενων διεργασιών μέσω της πολιτικής και του συστήματος το οποίο εφαρμόζει.  
Η Διασφάλιση της Υγειας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
και ο στόχος μας είναι μηδέν ατυχήματα με την έμπρακτη υποστήριξη Διοίκησης και εργαζομένων. 

Δήλωση  Πολιτικής  για την  Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας 

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία 
και βασικό μέλημά μας και είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών 
συστημάτων, προτύπων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Υ & AE), κατάλληλων 
για τους κινδύνους  που σχετίζονται με τις παραγωγικές μας δραστηριότητες. 

Η εφαρμογή τους,  έχει  στόχο την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητές μας, ενώ εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
και τους επισκέπτες. 

Έχοντας ως βασικό μας μέλημα να παρέχουμε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, 
αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές Υγείας και Ασφάλειας: 

• Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο 
εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της επιχείρησης.

• Η εφαρμογή των προτύπων Y & AE σε όλους τους τομείς  μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να 
εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

• Παροχή και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινούς περιβάλλοντος εργασίας.

• Παροχή και διατήρηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας.

• Μείωση πιθανών σφαλμάτων και παραλήψεων.

• Αποτελεσματική πληροφόρηση, χρήση και εφαρμογή του εφαρμοζόμενου συστήματος ασφάλειας 
και υγιεινής.

• Ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων, αποσκοπώντας πάντοτε στο μηδενικό δείκτη.

• Όλοι οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για την πρόβλεψη τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών 
και συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

• Η πραγματοποίηση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας είναι προϋπόθεση για την 
εργασία.

• Η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να εργάζονται ασφαλώς είναι απαραίτητη.

• Οι έλεγχοι ασφαλούς εργασίας από τους προϊσταμένους είναι απαραίτητη.

• Όλοι οι τραυματισμοί, επαγγελματικές ασθένειες και συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
πρέπει να διερευνώνται άμεσα.

• Η πρόβλεψη τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών και συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια είναι ωφέλιμη για την εταιρεία.

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εμπλέκονται στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ασφάλειας 
και υγιεινής της εργασίας.

• Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ & AE αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των  παραγωγικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα:

o Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους 
σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους 
δικούς μας χώρους εργασίας.

O Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις 
πρακτικές Υ & AE και τις εφαρμόζουν πιστά και θα συνδράμουν αποδοτικά με την ενεργή 
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συμμετοχή και συνδρομή τους μέσω των υποδείξεων και προτάσεων τους για την  επιτυχή 
εφαρμογή της πολιτικής μας. 

O Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται 
και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης. 

Η εκπλήρωση των ανωτέρω επιτυγχάνεται διαμέσου: 

 Της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού της.

 Του σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού των απαιτούμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη φάση οργάνωσης των έργων.

 Του διαρκούς ελέγχου από εξουσιοδοτημένο άτομο για την κάλυψη και εφαρμογή όλων των 
καθορισμένων προληπτικών μέτρων τόσο για το προσωπικό όσο και τον εργοστασιακό εξοπλισμό.

 Την εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια 
μέσω ενός καλά οργανωμένου συστήματος παροχής πληροφοριών.

 Τη συνεχή ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής και του συστήματος της εταιρείας προσαρμόζοντάς 

το στις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και στις νέες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες δημοσιεύονται.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την πλήρη εφαρμογή 
της πολιτικής της και του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, που είναι σύμφωνο 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801: 2008 και OHSAS 18001 : 2007.  

Κύριο μέλημα μας αποτελεί η διασφάλιση επαρκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση 
των καθηκόντων των εργαζομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η παροχή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών και οδηγιών. 

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και θα αναλάβουν 
τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής 
για την Υγεία και την Ασφάλεια.     

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Για την εταιρεία THRACE Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε 

     Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ          Α. ΔΗΜΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΚΛΑΔΟΥ SPUNBONDS   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΚΛΑΔΟΥ AΓΡΟ-ΓΕΩ 




