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Από ην 2010 έσο ην Ννέκβξην 2020, ε εηαηξεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ 
εθάξκνδε κε επηηπρία ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ηεο 
Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΕΛΟΤ 1801:2008 θαη 
OHSAS 18001: 2007. Από ην Ννέκβξην 2020, ε εηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε 
ην νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, αληηθαζηζηώληαο ην πξόηππν OHSAS 
18001: 2007. 

Η εηαηξεία δεζκεύεηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο 
απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία, κε ζηόρν ηελ 
πξόιεςε, ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο κέζσ 
ηεο ιήςεο απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο.  

Πξόζζεηα δεζκεύεηαη λα δηαζθαιίδεη όηη ππεξγνιάβνη, επηζθέπηεο, πξνκεζεπηέο ή 
άιινη εμσηεξηθνί θνξείο δελ ζα επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
εηαηξείαο.  

Η Εηαηξεία ζα ζπλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε άιιεο εηαηξείεο, πειάηεο, κειεηεηέο, 
ππεξγνιάβνπο, θξαηηθέο ή ηνπηθέο αξρέο θαη γεληθά κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 
ζε ζέκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. 

Η Εηαηξεία δεζκεύεηαη γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ γηα ηελ 
πιήξε εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο ηεο θαη ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Υγείαο θαη 
Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

Κύξην κέιεκα απνηειεί ε δηαζθάιηζε επαξθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, θαζώο θαη ε παξνρή όισλ ησλ 
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ θαη νδεγηώλ. 

Η SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ δηαζθαιίζεη όηη ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 
παξέρνληαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ Υγεία θαη 
Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία θαη όηη ελζαξξύλνληαη όινη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλερή 
βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο. 

Η παξνύζα πνιηηηθή ζα ελεκεξώλεηαη θαη ζα αλαζεσξείηαη θαηάιιεια ζε 
πεξηπηώζεηο αιιαγώλ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο θύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε παξνύζα πνιηηηθή ζα αλαζθνπείηαη ζε εηήζηα 
βάζε. 

ΟΙ ΣΟΥΟΙ ΜΑ ΕΙΝΑΙ: 

 Καλέλα Αηύρεκα 

 Κακία επηβάξπλζε ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
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 Εμάιεηςε αλαζθαιώλ θαηαζηάζεσλ 

 Δέζκεπζε όισλ ησλ Σπλεξγαηώλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ Πνιηηηθή ζηελ Υγεία & 
Αζθάιεηα  

 Επίηεπμε ζπλερνύο βειηίσζεο κε επηθέληξσζε ζηηο επζύλεο πξνο ηνπο 
Πειάηεο ηεο, ζην Πξνζσπηθό ηεο θαη ζηνπο Σπλεξγάηεο ηεο. 

 

Πξόεδξνο & Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο 

Σνύθνο Κσλζηαληίλνο 

 


