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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 
Η Nexans Ελλάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων και ως μέλος του 
ομίλου Nexans εφαρμόζει και διατηρεί τα υψηλά επίπεδα Υγιεινής και Ασφάλειας, που έχει 
καθορίσει ο όμιλος Nexans. 
 
Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και άλλες 
απαιτήσεις που εγγράφως έχει αποδεχθεί, σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλειας στην 
Εργασία. Δεσμεύεται επίσης να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ο όμιλος της Nexans 
έχει ενυπογράφως αποδεχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του 
ΟΗΕ. 
 
Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει ασφαλή χώρο και υγειείς συνθήκες 
εργασίας, για όλους τους εργαζόμενους, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, για την 
πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Για τον σκοπό αυτό έχει 
αναπτύξει εφαρμόσει και συντηρεί σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην 
Εργασία (ΥΑΕ) και δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του.  
 
Εντός του πλαισίου του συστήματος ΥΑΕ καθορίζονται στόχοι για την ΥΕΑ, οι οποίοι 
παρακολουθούνται και εφόσον εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για 
την επίτευξή τους.  
 
Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των 
κινδύνων στην εργασία καθώς και τη λήψη μέτρων για την μείωση της διακινύνευσης της 
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. 
 
Ο ρόλος των εποπτικών αρχών της εταιρείας είναι να διασφαλίζουν ένα ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους, στο οποίο θα επιβλέπουν σε καθημερινό 
επίπεδο την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας, και θα αναλαμβάνουν τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να εξαλείφονται οι κίνδυνοι. 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες ασφαλείας της 
εταιρείας. Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη συμμετοχή των εργαζομένων 
και των εκπροσώπων τους στα θέματα ΥΑΕ και τους να τους ενθαρρύνει για συμμετοχή στη 
διαβούλευση, με διατύπωση απόψεων και προτάσεων βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας. 
 
 

Για την Nexans Ελλάς Α.Ε. 
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