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Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας 
 
Στην Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, 
είναι η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές 
της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας, 
Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
45001:2018. 
 
Η Διοίκηση της Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέσω τακτικών και έκτακτων 
συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την 
ορθή λειτουργία του συστήματος και παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς 
στόχους για την Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε 
να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του 
συστήματος και αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής.   
 
Για να τα επιτύχει αυτά, η Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 

• Λαμβάνει μέτρα για τον εντοπισμό των κινδύνων που επηρεάζουν την Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισής τους.  
 

• Στοχεύει στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
ασθενειών και στην εξάλειψη των ήδη υπαρχόντων. 

 

• Επενδύει στη συνεχή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
συναδέλφων της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας  

 

• Συμμορφώνεται με την ισχύουσα σχετική με τις δραστηριότητές της Νομοθεσία, και 
με τους διεθνώς αποδεκτούς κώδικες και πρότυπα που αφορούν την Υγεία & 
Ασφάλεια στην εργασία. 

 

• Καθορίζει μετρήσιμους στόχους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης, 
επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση σε θέματα που αφορούν την Υγεία 
& Ασφάλεια στην εργασία.  

 

• Συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την Υγεία & Ασφάλεια της 
εργασίας. 

 

• Διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 
 

• Επιδιώκει στο συνεχή έλεγχο και στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της 
εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία για 
το σύνολο των συναδέλφων και των συνεργατών. 
Η Πολιτική της εταιρείας είναι κοινοποιημένη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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