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Από το 2010 έως το Νοέμβριο 2020, η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ 
εφάρμοζε με επιτυχία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Σύστημα Διαχείρισης της 
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 και 
OHSAS 18001: 2007. Από το Νοέμβριο 2020, η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με 
το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, αντικαθιστώντας το πρότυπο OHSAS 
18001: 2007. 

Η εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο την 
πρόληψη, την αποφυγή ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω 
της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.  

Πρόσθετα δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι υπεργολάβοι, επισκέπτες, προμηθευτές ή 
άλλοι εξωτερικοί φορείς δεν θα επηρεάζονται αρνητικά από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας.  

Η Εταιρεία θα συνεργάζεται σχετικά με άλλες εταιρείες, πελάτες, μελετητές, 
υπεργολάβους, κρατικές ή τοπικές αρχές και γενικά με όλους τους εμπλεκόμενους 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας για την επίτευξη των στόχων της. 

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. 

Κύριο μέλημα αποτελεί η διασφάλιση επαρκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την 
εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων της, καθώς και η παροχή όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών. 

Η SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ διασφαλίσει ότι σε όλους τους εργαζομένους 
παρέχονται κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία και ότι ενθαρρύνονται όλοι να συμμετέχουν στην συνεχή 
βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Η παρούσα πολιτική θα ενημερώνεται και θα αναθεωρείται κατάλληλα σε 
περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η παρούσα πολιτική θα ανασκοπείται σε ετήσια 
βάση. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

• Κανένα Ατύχημα 

• Καμία επιβάρυνση στην υγεία των εργαζομένων 
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• Εξάλειψη ανασφαλών καταστάσεων 

• Δέσμευση όλων των Συνεργατών της εταιρείας για την Πολιτική στην Υγεία & 
Ασφάλεια  

• Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης με επικέντρωση στις ευθύνες προς τους 
Πελάτες της, στο Προσωπικό της και στους Συνεργάτες της. 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Σούκος Κωνσταντίνος 

 


