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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) δραστηριοποιείται στην εξυπηρέτηση κυρίως των 
αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα εκείνων της Πολεμικής Αεροπορίας της Χώρας. Αφετέρου 
αναπτύσσει εξωστρεφή εμπορική στρατηγική, συμμετέχοντας και σε διεθνή προγράμματα της 
αεροναυπηγικής, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Εταιρείες του κλάδου.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΒ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών της για την Υγεία και Ασφάλεια του 
προσωπικού, έχει υιοθετήσει την εφαρμογή της ακόλουθης πολιτικής συνεχούς βελτίωσης και πλήρους 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις νομικές απαιτήσεις:  

 Μεριμνά για τη διασφάλιση και προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. 

 Φροντίζει να απαλείφει τους εργασιακούς παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
ατυχήματα ή/και ασθένειες του προσωπικού. 

 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του βασικού νόμου περί υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας, (Νόμος 3850/2010), που στοχεύει στο να παρέχει στους εργαζόμενους ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον.  

 Δεσμεύεται να αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα  υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
μέσω του εγχειριδίου ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «SAFETY MANUAL» και της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού 
Κινδύνου. 

 Εκτιμά όλους τους πιθανούς κινδύνους, που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών και 
δραστηριοτήτων του προσωπικού της ΕΑΒ και των υπεργολάβων. 

 Δεσμεύεται σε μια διαρκή προσπάθεια να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης ενός κινδύνου 
αλλά και της επίπτωσης αυτού, με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης και καταστολής. 

 Επισημαίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες δραστηριότητες με επιπρόσθετες οδηγίες πρόληψης κινδύνων 
(π.χ ειδικές οδηγίες για χρήση ειδικού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας, χειρισμού ειδικών μέσων-
εργαλείων κ.λ.π) 

 Εφαρμόζει προληπτικούς ελέγχους, εναλλαγή εργαζομένων σε άλλες θέσης εργασίας, χορήγηση 
μέσων ατομικής προστασίας, με στόχο την εξασφάλιση συνεχούς μείωσης της επικινδυνότητας. 

 Δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους και εγκατάσταση εξοπλισμού και 
μηχανημάτων ασφαλούς εργασίας, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.  

 Διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την αναγνώριση των μη συμμορφώσεων, τον 
εντοπισμό των κινδύνων και την διερεύνηση τρόπων αποφυγής ή/και εξάλειψής τους.  

 Συμμετέχει στη διερεύνηση όλων των κατηγοριών των εργατικών ατυχημάτων   για τον εντοπισμό 
των αιτίων, με ταυτόχρονη πρόταση για λήψη μέτρων και παρακολούθηση της υλοποίησής των, για την 
αποφυγή παρόμοιων Ατυχημάτων και Συμβάντων. 

 Επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη κάθε είδους ατυχήματος, δίνοντας 
έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την εφαρμογή πρακτικών ασφαλούς εργασίας. 

 Δεσμεύεται να μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό. 

Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της εταιρίας έχει εδραιωθεί από τη Διοίκηση και ανασκοπείται από τη 
Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και των 
ελέγχων των αρμοδίων αρχών. 
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