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O όμιλοσ TEDRA, αναγνωρίηοντασ τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ αςφάλεια και θ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των
εργαηομζνων του, κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων, εφαρμόηει ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ
υγιεινισ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία, αποςκοπϊντασ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων του
ςτουσ επαγγελματικοφσ κινδφνουσ.
Ο όμιλοσ ςτοχεφει ςτθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του βάςθ τθσ ιςχφουςασ ελλθνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ περί τθσ
υγιεινισ και αςφάλειασ, ενϊ ζχει αποκτιςει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία άδειεσ και εγκρίςεισ που
διζπουν τισ δραςτθριότθτεσ του και είναι απόλυτα ςυνεπισ ςτα όρια που πρζπει να τισ τθρεί. Τα καταςκευαςτικά
ζργα υλοποιοφνται από εκπαιδευμζνουσ και ζμπειρουσ εργαηομζνουσ και από ειδικευμζνα τεχνικά ςυνεργεία,
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ και επαγγελματικι εκτζλεςθ των προβλεπόμενων τεχνικϊν εργαςιϊν, ενϊ τα
εργοτάξια του διακζτουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα και τον εξοπλιςμό προςταςίασ. Λαμβάνεται ειδικι μζριμνα για
τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ και παρακίνθςθ όλου του προςωπικοφ του ομίλου, ϊςτε να αποκτιςει
ευαιςκθτοποίθςθ και υπευκυνότθτα ωσ προσ τθ λειτουργία του, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ παροφςασ
πολιτικισ.
Προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν πρόλθψθ των επιπτϊςεων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων ςτουσ
εργαηόμενουσ, θ διοίκθςθ του ομίλου δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ πολιτικισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν
εργαςία και τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επίδοςισ του, τθν οποία παρακολουκεί μζςω αντικειμενικϊν και ποςοτικϊν
δεικτϊν μζτρθςθσ. Για τθν κάλυψθ των παραπάνω δεςμεφςεων, θ διοίκθςθ του ομίλου κα διακζτει κάκε φορά και
ςε όποιο βακμό χρειαςτεί, υλικοφσ πόρουσ και ζμψυχο δυναμικό, προβαίνοντασ ςε ανάλογεσ επενδφςεισ.
Η πολιτικι Υγιεινισ και Αςφάλειασ του ομίλου TEDRA εςτιάηει ςτθν επίτευξθ των εξισ ςτόχων, ςτο μζγιςτο δυνατό:
• Τθ διατιρθςθ μθδενικοφ αρικμοφ ατυχθμάτων κάκε ζκταςθσ ςτα εργοτάξια του.
• Τθ μείωςθ ζκκεςθσ ςε παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ να οδθγιςουν ςε επαγγελματικι αςκζνεια του
προςωπικοφ του.
• Τθν ενθμζρωςθ και ςυμμόρφωςθ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν – υπεργολάβων με τισ προδιαγραφζσ υγιεινισ
και αςφάλειασ που κζτει ο όμιλοσ.
Ο όμιλοσ αξιολογεί και βελτιϊνει τθ ςυνολικι επίδοςθ του ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ επαγγελματικϊν
κινδφνων, με κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων ενεργειϊν και παρακολοφκθςθσ, για τθν επίτευξθ των
ςυγκεκριμζνων ςκοπϊν και ςτόχων, πάντα ςε κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ. Υιοκετεί ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ ςτθ λειτουργία του, με ςκοπό να επικεωροφνται και να εποπτεφονται κακθμερινά το προςωπικό και ο
εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων για τθ προςταςία
υγιεινισ και αςφάλειασ. Η πολιτικι Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν εργαςία, με τθν οποία εναρμονίηονται όλεσ οι
ενζργειεσ του ομίλου TEDRA, κακϊσ και οι ςτόχοι και τα αντίςτοιχα προγράμματα, κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό
και ςτουσ ςυνεργάτεσ, ενϊ τυγχάνουν και δθμοςιότθτασ εκτόσ του ομίλου.
Τζλοσ, ςτα πλαίςια τθσ επιδίωξθσ του ομίλου TEDRA, για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ του ςυςτιματοσ υγιεινισ
και αςφάλειασ και των μζτρων πρόλθψθσ κινδφνων που εφαρμόηει, προςπακεί να εξαςφαλίςει ςχζςεισ αμοιβαίασ
ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ αρμόδιουσ κοινωνικοφσ φορείσ και με τουσ πελάτεσ του, ςε πνεφμα ειλικρινοφσ και
αμοιβαίου ςεβαςμοφ.
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