
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Εργοστάσιο Ιωαννίνων) 
 

 
Στην “Πλαστικά Θράκης Pack ABEE” πιστεύουμε ότι η Ασφάλεια και η Υγεία του ανθρώπινου δυναμικού 
μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Τα θέματα Υγείας  
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) αντιμετωπίζονται με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων  
και με κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων αλλά  
και των επισκεπτών κατά την παραμονή τους στις εγκαταστάσεις μας.   
 
Η θεμελίωση της εγκατάστασης κατάλληλων προληπτικών μέτρων ασφάλειας, βασίζεται στην διεργασία 
εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, η οποία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους  
στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες μας στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων. 
 
Αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η παροχή ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας,  
για την πρόληψη εργατικών τραυματισμών και ασθενειών, με ταυτόχρονη δημιουργία νοοτροπίας 
ασφάλειας σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες. 
 
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει  
ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ, το οποίο εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς, καθώς συμμορφώνεται με 
το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 45001:2018. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης 
της ΥΑΕ είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής της θέσης λόγω : 
 

• της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων σε θέματα ΥΑΕ 

• της έγκαιρης λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων 

• της προαγωγής της νοοτροπίας ασφάλειας 

• της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

• του καλύτερου κλίματος στην εταιρεία 
 
Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών  
και στόχων στα θέματα ΥΑΕ  τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. 
 
Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη , προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση  
και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία αλλά και ως σύνολο. Ο τρόπος που 
χρησιμοποιούμε προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στο πλαίσιο του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001, BRC Packaging & FDA/IMS) που εφαρμόζουμε, απαιτεί :  
 

• Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε 
θέση εργασίας. 

• Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, 
Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

• Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών. 

• Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την εφαρμογή των Οδηγιών & Διαδικασιών.  

• Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.  

• Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά  
να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, 
αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.  

 
Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για : 
 

• τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων σε θέματα  
Υγείας & Ασφάλειας 



 

 

• εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ 

• παροχή των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ) 

• αναγνώριση της ΥΑΕ ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και λήψη κάθε επιχειρηματικής 
απόφασης 

• απόδοση απόλυτης προτεραιότητας στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο  
των επικίνδυνων καταστάσεων, πριν αυτές εκδηλωθούν 

• διαβούλευση & συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, ανεξαρτήτως 
ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεων σε θέματα  
Υγείας & Ασφάλειας  

• συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ΥΑΕ  
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POLICY OF HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACE (Ioannina Plant) 
 
 

In Thrace Plastics Pack - Ioannina Plant, we believe that the Safety and Health of our human resources 
is the most important agent for the smooth operation of our plant. The Health and Safety subjects  
at Workplace are faced through appropriate preventive measures and with the primary concern  
to minimize the impact on health of workers and visitors while staying at our facilities. 
 
The establishment appropriate preventive measures is based on the Study Risk Assessment Process, that 
recognizes and evaluates all risks in our day-to-day activities and operations in the company. 
 
The objective purpose of our Policy is to provide a safe and healthy workplace for the prevention of work 
injuries and illnesses while at the same time creating a safety culture in all our day-to-day activities. 
 
In order to achieve this, the company has installed, implemented and improved a Health and Safety 
Management System that complies with the International Standard ISO45001:2018. The Management 
believes that the Health and Safety Management System is an essential means of strengthening  
its Business Position due to: 
 

• the continuous improvement of performance in Health and Safety subjects. 

• In time receiving appropriate preventive measures. 

• the promotion of safety culture. 

• preparedness to deal emergency situations. 

• the best mood in the company. 
 
The context and mechanism to define and review the subjects Health and Safety is set out in the System's 
regular reviews by Management. 
Continuous improvement of performance and prevention require awareness and systematic control  
in each individual process and as a whole. The way that we use it to control the processes under  
the Uniform Management System (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001 & BRC Packaging)  
that we apply requires: 
 

• Clear definition of responsibilities for each process and for each job. 

•  Written documentation (Procedures, Working Instructions, Audit Guidelines, etc.), where this  
is deemed necessary. 

•  Continuous control of recognized processes. 

•  Keeping evidence of the implementation of the Guidelines & Procedures. 

•  Develop programs to achieve the objectives and targets. 

•  A process to learn the company from its mistakes, to systematically ensure that it does not recur 
(Corrective Actions) and to continuously improve its operations, as well as to create a context  
for the prevention of errors. 

 
The Company's Management is committed to: 
 

• complying with relevant legislation and applying the highest health and safety standards. 

• providing the necessary resources (economic, human, organizational, etc.) 

• recognition of Health and Safety as a main criterion for assessing and taking any business decision. 

• giving absolute priority to preventing accidents and controlling dangerous situations before  
they occur 

• active participation of human resources, regardless of hierarchical level, in the effort to upgrade 
Health and Safety 



 

 

• continuous improvement of the effectiveness of the Health and Safety Management System. 
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