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H Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS AEBE 

 

H COSMOS BUSINESS SYSTEMS, αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση 

των ατυχημάτων, καθώς και την αξία της ζωής κάθε ανθρώπου, έχει ως βασική 

προτεραιότητα να παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το 

προσωπικό της και να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια όλων όσων επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητές της. 

 

Η εταιρεία στοχεύει: 

 Στην ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που 

μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος ή των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ή των διαδικασιών ή τρίτων είτε συνδυασμού 

αυτών. 

 Στην ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την 

εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο και την προστασία 

των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της, καθώς και των πολιτών που 

επηρεάζονται από αυτούς. 

 Στο συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση, για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων 

κινδύνων στις δραστηριότητες της CBS και άμεση εφαρμογή μέτρων θεραπείας ή 

ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η CBS δεσμεύεται για τα παρακάτω:  

 Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΣΔΑΥ), βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 

45001:2018, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα  τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων 

μερών. 

 Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις 

δραστηριότητές της. 

 Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας του προσωπικού της για την 

πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες. 

 Την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ. 

 Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων. 
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 Τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις για την Υγιεινή και 

Ασφάλεια. 

 Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ενημέρωση στην ασφάλεια του προσωπικού 

της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών ασφαλούς 

εργασίας. 

 Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και υγείας 

των εργαζομένων. 

 Την υποστήριξη μηχανισμών ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των 

επιπέδων οργανωτικής δομής της εταιρίας αλλά και με τρίτα πρόσωπα. 

 Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για την ασφάλεια και υγεία, την ανασκόπησή 

τους και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους. 

 Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. 

 Την ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του 

επιπέδου υγείας και ασφάλειας. 

 

Η πολιτική της CBS είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα 

της οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή 

προμηθευτή της. 

 

 

 

 

 

 

 


