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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Η Πολιτική Περιβάλλοντος – Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία της NIGICO περιγράφεται στη Δήλωση 
Πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της, είναι γνωστοποιημένη στο προσωπικό και είναι 
αναρτημένη σε εμφανή σημεία στην εταιρία. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η διοίκηση της NIGICO 
δεσμεύεται για τα παρακάτω: 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η εταιρία NIGICO δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Περιβάλλοντος και τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην 
Εργασία, ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της πολιτικής.  
Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης του 
Περιβάλλοντος, της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, συμμορφούμενο με τα πρότυπα ΕΝ ISO 14001, ΕΛΟΤ 
1801 και OHSAS 18001. Η προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και της Υγείας και Ασφάλειας των 
εργαζομένων αποτελεί πάγια πολιτική, σε όλες τις δραστηριότητές της και συνδέεται με την τήρηση των 
παρακάτω αρχών: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
Η εταιρία NIGICO συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις λοιπές 
υποχρεώσεις συμμόρφωσης που την αφορούν και εφαρμόζει προγράμματα και διαδικασίες που το 
εξασφαλίζουν. Όπου οι υπάρχοντες νόμοι και κανονισμοί δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν την 
προστασία, τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η εταιρία NIGICO 
ακολουθεί δικές της οδηγίες. 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Εφαρμόζονται διαδικασίες   για να προλαμβάνονται καταστάσεις που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Μέριμνα της είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, η βιώσιμη χρήση πόρων, ο περιορισμός της επίδρασης 
και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων. 
Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και προστατεύονται οι εργαζόμενοι και η 
τοπική κοινωνία, μέσω της χρήσης ασφαλών τεχνολογιών, μέσων, πρακτικών και διαδικασιών πρόληψης 
ατυχημάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Γνωστοποιείται η δέσμευση για την προστασία, τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της υγείας και ασφάλειας σε 
όλους τους εργαζόμενους, τους εξωτερικούς παρόχους και πελάτες της εταιρίας. Ζητούνται οι εισηγήσεις τους 
για την επίτευξη των στόχων μας και προσφέρεται η υποστήριξη της Διοίκησης για την επίτευξη των δικών τους 
στόχων. 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και η Περιβαλλοντική ευαισθησία είναι καταρχήν 
δική της αρμοδιότητα και δεσμεύεται για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων και εξουσιοδοτήσεων για την 
λειτουργία του συστήματος Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ επιπλέον προτρέπει 
όλους του εργαζόμενους της σε οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης να συμβάλλουν στο συνολικό στόχο.  
Επιπλέον αναγνωρίζει ως βασικό σκοπό την συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, την εκτίμηση 
της επικινδυνότητάς των και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας και πρόληψης, για 
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την επιτυχία του στόχου των μηδενικών ατυχημάτων, πρόληψη 
τραυματισμών και των  επαγγελματικών ασθενειών. 
Δεσμεύεται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζόμενων της σε θέματα Υ.Α.Ε. για 
την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην προσπάθεια προστασίας και πρόληψης. 
Δεσμεύεται ότι η παρούσα πολιτική αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία καθορίζει τους 
περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και ανά τακτά καθορισμένα χρονικά διαστήματα τους αξιολογεί. 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Στο μέλλον η πολιτική αυτή θα ανασκοπείται ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητά της και θα 
αναζητούνται συνεχώς ευκαιρίες για να βελτιώνεται τόσο το παρόν Σύστημα Διαχείρισης, όσο και η 
συμμόρφωση / επιχειρησιακή επίδοση της εταιρίας  σε θέματα περιβάλλοντος και ΥΑΕ. 
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