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Η AVIN:

Προσεγγίζει συστηματικά την διαχείριση της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας  
(Safety & Security) και Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
με την υφιστάμενη νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η επίτευξη συνεχούς 
βελτίωσης της απόδοσης.
Στοχεύει στρατηγικά στην συνεχή βελτίωση μετρώντας, αξιολογώντας και 
γνωστοποιώντας την επίτευξη των στόχων της.
Απαιτεί από τους εργολάβους και συνεργάτες της να χειρίζονται τα θέματα 
Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας (Safety & Security) και Περιβάλλοντος σύμφωνα 
με αυτή την πολιτική. Απαιτεί από τις κοινοπραξίες εταιριών, κάτω από τον 
επιχειρησιακό της έλεγχο, να εφαρμόζουν αυτή την πολιτική και να χρησιμοποιούν 
την επιρροή της στην προώθηση της πολιτικής αυτής και σε άλλες κοινοπραξίες 
εταιριών, όπου απλά συμμετέχουν.

ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΣΤΗΝ AVIN ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ:

Να παράγουμε και να διαθέτουμε προϊόντα που ικανοποιούν τους πελάτες μας 
και τις υπάρχουσες προδιαγραφές, ενώ συνεχώς εντοπίζουμε και αξιολογούμε 
τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων (πελατών, μετόχων και άλλων 
φορέων).
Να επιδιώκουμε οι ενέργειές μας να μην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους 
και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αποφεύγοντας κάθε μορφή ρύπανσης, 
εφαρμόζοντας συνεχώς τους τρεις Χρυσούς Κανόνες (Συμμορφώνομαι, 
Εφαρμόζω, Παρεμβαίνω) και τηρώντας πλήρως τους δώδεκα Κανόνες που 
Σώζουν Ζωές.
Να χρησιμοποιούμε αποδοτικά, υλικά και ενέργεια, για την παροχή των προϊόντων 
και υπηρεσιών μας.
Να αναπτύσσουμε πηγές ενέργειας, προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με 
αυτούς τους στόχους.
Να γνωστοποιούμε δημοσίως την απόδοσή μας.
Να παίζουμε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των καλύτερων πρακτικών 
στον κλάδο μας.
Να διαχειριζόμαστε τα θέματα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας (Safety & Security)  
και Περιβάλλοντος σαν όλες τις άλλες βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές 
μας και να στοχεύουμε στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών.
Να συμμορφωνόμαστε με την υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και με τις λοιπές 
απαιτήσεις που έχουμε αποδεχτεί.
Να καλλιεργούμε εκείνη τη νοοτροπία, στα πλαίσια της οποίας, το προσωπικό 
της AVIN θα ενστερνίζεται αυτές τις δεσμεύσεις.

ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ:

Η απόδοσή μας σε θέματα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας (Safety & Security) 
και Περιβάλλοντος, αφ’ ενός να μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι και αφ’ 
ετέρου να μας επιτρέπει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του προσωπικού, των 
συναδέλφων, των πελατών μας, των μετόχων και της κοινωνίας γενικότερα, να 
είμαστε καλοί γείτονες και να συμβάλλουμε ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη.
Να εξασφαλίσουμε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που να ελαχιστοποιεί 
την πιθανότητα οικονομικών απωλειών ή ακόμη και διακοπή των εργασιών, 
προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας καθώς και την ακεραιότητα και την 
φήμη της Εταιρείας. 
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ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι να συμβάλλει στην:
● Δημιουργία ενός ασφαλούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
● Ελαχιστοποίηση οικονομικών απωλειών και επιχειρησιακής αναστάτωσης.
● Διασφάλιση της ακεραιότητας και της φήμης της Εταιρείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά την προστασία των προσώπων, των 
περιουσιακών στοιχείων, των πληροφοριών και της φήμης της AVIN σε 
περιπτώσεις απειλητικών καταστάσεων προς αυτήν.
Η Εταιρεία απαιτεί από τους συνεργάτες της να διαχειρίζονται τα θέματα 
ασφάλειας σύμφωνα με αυτή την πολιτική και από τις εταιρείες που είναι κάτω 
από τον επιχειρησιακό της έλεγχο να εφαρμόζουν την πολιτική αυτή και να 
χρησιμοποιούν την επιρροή τους στη προώθηση της πολιτικής και σε άλλες 
εταιρείες όπου απλά συμμετέχουν.
Η υλοποίηση είναι ευθύνη των προϊσταμένων, με τη βοήθεια ιδιωτικών εταιρειών, 
των οποίων το αντικείμενο είναι η ασφάλεια.
Όπου και όποτε απαιτείται, η AVIN χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων, ειδικευμένων 
σε θέματα ασφάλειας.

ΑΡΧΕΣ

Η AVIN διαχειρίζεται τα θέματα ασφάλειας με συστηματικό τρόπο:
● Οι λειτουργίες των θεμάτων ασφάλειας θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμ-

μόρφωση με το νομικό καθεστώς της χώρας και τις διεθνείς προδιαγραφές.
● Τα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια βαρύτητα 

που αντιμετωπίζονται ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση ή και τη διακοπή επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων.

● Οι κίνδυνοι ασφάλειας θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση και να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την διαχείριση αυτών των κινδύνων.

● Να υπάρχουν διαδικασίες που να ελαχιστοποιούν τις συνέπειες οποιουδήποτε 
περιστατικού ή έκτακτης ανάγκης.

● Οι υπηρεσίες ασφάλειας θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς την χρήση όπλων.
● Να διεξάγονται προγράμματα ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης γνώσεων 

στα θέματα ασφάλειας σε όλο το προσωπικό της AVIN και τους εργολάβους.
● Να αναφέρονται, να αναλύονται και να καταγράφονται όλα τα περιστατικά 

ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παραβίασης κανόνων 
και παρατυπιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της AVIN .

● Να αναθεωρείται περιοδικά η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας.
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Η οδήγηση είναι βασική δραστηριότητα της ζωής μας, τόσο της προσωπικής 
όσο και της επαγγελματικής, και παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία 
τραυματισμών και θανάτων στο επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούμε.
Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση της Διεύθυνσης της εταιρείας μας ότι όλα τα οδικά 
ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν και ότι με προσεκτική και δομημένη 
διαχείριση μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι και να βελτιωθεί η απόδοσή μας σε 
αυτόν τον τομέα.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ H AVIN ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ:

● Να ακολουθεί μια συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση των Οδικών 
Μεταφορών και της Ασφάλειας Οδήγησης, έτσι ώστε να συμμορφώνεται 
με την υφιστάμενη νομοθεσία και να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση της 
απόδοσης.

● Να συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη οδήγησης στη Μελέτη Ασφάλειας για Οδικές 
Μεταφορές (Road Transport Safety Case).

● Να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών Οδήγησης 
που έχουν καθοριστεί στα Driving Standards του κανονιστικού πλαισίου 
Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος.

● Να καθορίζει στόχους για τις Οδικές Μεταφορές και τη βελτίωση της 
Οδήγησης, να μετρά, να αξιολογεί και να αναφέρει την απόδοση με βάση 
Ειδικούς Δείκτες πρόληψης και αντίδρασης.

● Να επιβεβαιώνει ότι γίνονται έρευνες και συντάσσονται αναφορές για όλα τα 
ατυχήματα.

● Να διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου το κρίνει απαραίτητο, για τη 
βελτίωση των ικανοτήτων οδήγησης.

● Να απαιτεί από τους εργολάβους και τους μεταφορείς να συμμορφώνονται 
με αυτή την πολιτική.

● Να θέτει υπό αμφισβήτηση την ανάγκη διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
οδικώς και να αναζητά εναλλακτικές λύσεις που συνεπάγονται μικρότερο 
κίνδυνο.
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Η Πολιτική αυτή στοχεύει στην πρόληψη, στην αποφυγή καθώς και στον έλεγχο 
των περιπτώσεων χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ, οι οποίες ενδέχεται να 
εμφανιστούν.
● Απαγορεύεται η κατοχή, πώληση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 

τοξικών ουσιών στο χώρο εργασίας.
● Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

ικανότητα οδήγησής τους, δεν πρέπει να οδηγούν οχήματα της Εταιρείας ή 
των Εργολάβων που μεταφέρουν προϊόντα για λογαριασμό της.

● Το ίδιο ισχύει για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα της Εταιρείας ή αυτοκίνητα που 
ανήκουν σε υπαλλήλους της και χρησιμοποιούνται ενώ ασκούν τα καθήκοντά 
τους.

● Σχετικά με τα άτομα που εργάζονται σε θέσεις υψηλού κινδύνου, όπως είναι 
η παραγωγή και η διακίνηση καυσίμων/λιπαντικών και χημικών προϊόντων, 
η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους υποβάλλει σε ειδικές εξετάσεις, 
σχετικά με τη χρήση/κατάχρηση ναρκωτικών/αλκοόλ. Εναπόκειται στον 
ιατρό εργασίας να αποφανθεί κατά πόσο αυτά τα άτομα είναι κατάλληλα γι’ 
αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

● Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ιατρική εξέταση ενός υπαλλήλου 
για να ελέγξει την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, μετά από ένα ατύχημα ή 
παρ’ολίγον ατύχημα, ανεξάρτητα από την έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με 
τις πιθανές ανασφαλείς συνθήκες εργασίας.

● Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα τηρείται 
το ιατρικό απόρρητο του υπαλλήλου και ότι η προσωπικότητα και τα 
δικαιώματά του θα γίνονται απολύτως σεβαστά.

● Κατά καιρούς, η Εταιρεία πρέπει να ενημερώνει και να συμβουλεύει το 
προσωπικό για τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και 
την κατάχρηση αλκοόλ.

● Η πρόληψη είναι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης αυτού του θέματος. 
Όλοι πρέπει να προστατεύουμε την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας.

Οι παραβιάσεις των προαναφερθέντων κανόνων θεωρούνται παραβιάσεις των 
κανόνων και διαδικασιών της Εταιρείας.
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Η AVIN, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΦΡΟΝΤΙζΕΙ :

● Την εργασιακή υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων και των άλλων ατόμων 
που εργάζονται για λογαριασμό της.

● Την υγεία και την ασφάλεια αυτών που μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των προϊόντων 
της, που προωθούνται στην αγορά.

● Την προστασία του περιβάλλοντος.
● Την αποφυγή υλικών ζημιών.

Η AVIN ΕΦΑΡΜΟζΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ,
ΠΟΥ ΟΡΙζΕΙ ΤΑ ΕξΗΣ :

1. Υιοθέτηση μιας δομημένης προσέγγισης για την υπεύθυνη Διαχείριση 
Προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις, οι ευθύνες, οι δυνητικοί 
κίνδυνοι και οι υποστηρικτικές διαδικασίες έχουν οριστεί, καταγραφεί και 
ανακοινωθεί σε όλα τα επίπεδα. Η απόδοση αυτής της προσέγγισης μπορεί 
να γίνει αντικείμενο παρακολούθησης και εφαρμογής σχεδίων για την 
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης.

2. Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα του 
Ομίλου καθώς και με τις απαιτήσεις των πελατών.

3. Διενέργεια περιοδικών επαναξιολογήσεων των συνολικών κινδύνων και των 
οφελών που συνδέονται με τη διάρκεια ζωής των υπαρχόντων προϊόντων, 
καθώς και των ευκαιριών μείωσης των εν λόγω κινδύνων.

4. Διάθεση σε αγοραστές, χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
Πληροφοριακών Δελτίων Ασφάλειας Προϊόντων (MSDS) σύμφωνα με 
διεθνή πρότυπα και στις κατάλληλες γλώσσες, για όλα τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων και ομάδων προϊόντων.

5. Κατάλληλη συσκευασία και σήμανση στα προϊόντα που παρέχει πληροφορίες 
για την ασφαλή αποθήκευση, χρήση και απόρριψη αυτών.

6. Διαδικασίες που θα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και 
τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω 
ενδεχόμενου προβλήματος κάποιου προϊόντος.

7. Συνεργασία, όπως αρμόζει, με τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμ-
βανομένων, πελατών, προμηθευτών, ακαδημαϊκών, εποπτικών αρχών, 
τοπικών και διεθνών συμβουλευτικών φορέων και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων) για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Διαχείρισης 
Προϊόντων.
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Πολιτική

για το
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Η Πολιτική αυτή έχει στόχο να υποστηρίξει ένα Υγιεινό Περιβάλλον Εργασίας και 
να διασφαλίσει ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους της AVIN.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ :
Απαγορεύεται το κάπνισμα του προσωπικού και των επισκεπτών στους χώρους 
γραφείων, αίθουσες συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
Επιτρέπεται το κάπνισμα μόνο στους ειδικά προς τούτο προσδιορισμένους 
εξωτερικούς χώρους.
Είναι στην ευθύνη του προσωπικού να ενημερώνει και να ζητά την εφαρμογή 
αυτής της πολιτικής και από όλους τους συνεργάτες και επισκέπτες.
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